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SUMARI 

L-) Preguntes: 1) R.GE 1029/88, presentada pel Diputat Sr. loan Mayol i Serra, amb la formulació següent· 
«La Conselleria de 1Urisme ha insertat a la Premsa un anunci promocional de l'esport del Golf utilitzant 
les paraules «Green» i «Peace». I.:ús deis vocables anglesos implica una apropiació sorprenent per una 
Consellería del nom del conegut Grup ecologista homónim, 
Té la Consellería algun acord amb aquesta associació per a tal publicitat?», 

2) R.G.E 1031/88, presentada pel Diputat Sr. loan López i Casasnovas, amb la formulació següent: 
«Quines actuacions ha empres la Consellería de Treball per prevenir els accidents laborals a la nostra Co
munítat Autónoma?». 
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3) R.G.E. 1164/88, presentada pel Diputat Sr. Valentí Valenciano i Lópezx, amb la formulació següent: 
«Quina acció pensa dur a terme la Conselleria d:Agricultura davant l'actual situació de la Mesa sectorial 
de la sobrassada?» . 

4) R.G.E. 1165/88, presentada pel Diputat Sr. Ildefons Juan i Mari; amb la formulació següent: 
«En quina situació es troba la realització de les obres de mil/ora i reforma previstes al campament de Cala 
Jondai, a Eivissa?». 

5) R.G.E. 1167/88, presentada pel Diputat Sr. Antoni Gómez i Arbona, amb la formulació següent: 
«Du la Conselleria de Sanitat algun tipus de registre sobre les revisions als manipuladors d'aliments?» . 

6) R.G.E. 1166/ 88, presentada pel Diputat Sr. Antoni Costa i Costa, amb la formulació següent: 
«Pensa el Govern de la Comunitat Autónoma autoritzar la construcció d:Apartaments, no prevists en el 
projecte inicial, al Port Esportiu de Santa Eu/i¡/ia?». 

7) R.G.E. 1168/ 88, presentada pel Diputat Sr. Antoni Costa i Costa, amb la formulació següent: 
«Com i quan pensa el Govern de la CA.IR dur a terme les inversions de dos mil milions de pessetes 
al Port de Sant Antoni, tal i com va manifestar el Consel/er Sr. Saiz a un diari local?» . 

lI.-) InterpeJ./acions: 1) R.G.E. 852/ 88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALisTA, relativa a Policies Lo
cals i Coordinació entre aquestes. 

2) R.G.E. 972/ 88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política del Govern de la 
CA. en materia de taxes. 

IlI.-) Debat de I'Esmena a la totalitat del projecte de Llei de Proposició de Llei Organica de Transferencia 
de Competencies en materia de regim d'aigües i aprofitaments IHdrauücs, presentada pel Grup Parlamen
tari PSM-EEM, amb el núm. de R.G.E. 1J94/88, de devolució. 

IV.-) De!!Bt del Dictamen de la Comissió d'Ordenació Jerritorial sobre Projecte de Llei de Modificació-de l'aparlat 
- 6 de l'article 228 de la Llei del Sól (R.G.E. 1334/87). 

1.-1) informació- una certa pirateria comercial de desaprensit 
EL SR. P.RESID~NT: , ., . que s'han dedicat a vendre mariol·los i altres objectes am 

Sres. 1 Srs. DlputatS, b?nes tardes. ~ obre la SesslO 1 co- el nom de l'Entitat. Pensam que aquesta practica reprovab 
~en~are~ a ?es~nvolupar 1 Ordre de~ Dla que els h~ repar- és molt lamentable que vagi unida al nom de Mallorca i pi 
tIt, del dta d avUl, comenr;ant pel pnmer punt refent a Pr~- .1 _ } aixo li formulam aquesta pregunta. 
guntes. 10 l r/ (;-- ~ .. 

Per formular la Pregunta registrada amb el n? j~/88 EL SR. PRESIDENT: 
sobre un anunci promocional de l'esport de golf, té la pa- Per contestar té la paraula el Conseller de Turisme, ~ 

raula el Diputat Sr. loan Mayol i Serra. laume Cladera. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller de Turisme, els habitants d'aquestes illes 

i en concret els qui tenen una sensibilitat cap als temes de 
conservació es varen veure sorpresos pels anuncis promocio
nals del turisme del golf insertats per la Conselleria amb les 
paraules ~(green» i «peace». Es evident que es tracta d'un joc 
de paraules intencionat sobre una associació legalitzada, co
neguda arreú del món, amb més de dos milions d'associats, 
jo m'atreviria a dir que ínés coneguda que la mateixa Con
seDeria de Turisme. Aquesta associació ha patit ja -és una 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
Cladera): 

Sr. President. 
Sr. Mayol, no sé quina pregunta m'ha fet. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Sí, perisava que el Conseller Cladera sabia llegir, perq 

la deu tenir escrita davant. La pregunta és si té cap aco 
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amb I'Associació Green Peace per fer aquest anunci promo
cional. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera i 
Cladera): 

Sr. Mayol, la Conselleria no té cap acord amb «Green 
Peace». 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. MAYO L 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Nosaltres creim que el Govern i el Conseller saben que 

la promoció del golf que practica o que du a terme el Go
vern amb la !lei de Golf és una prom oció que desperta una 
certa desconfian~a i crítiques polítiques i ecologistes, i pe n
sam que l'apropiació de les paraules «green peace» en aquest 
cas no deixen de ser lamentables i consideram que unir els 
noms de Mallorca i de les Balears a aquesta practica, que 
com a mínim és terbola, és realment moIt lamentable. l a sé 
que aixo no és el contingut d'una pregunta, pero Ji he de 
demanar que aquesta promoció no continul perque cree que 
és un descredit per la mateixa Comunitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera i 
Cladera): 

Sr. President. Sr. Mayol, jo si aquest Parlament adopta 
una resolució que fa llevar la campanya «Green Peace», amb 
molt de gust la llevaré, pero ha de ser el Parlament que me 
la faci llevar. 

II.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el n? 1031/88, 
sobre els accidents laborals a la nostra Comunitat Autono
ma, té la par~ula el Diputat Sr. loan Francesc López i Ca
sasnovas. 

EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. Conseller de Treball, voste sap que els accidents la

borals en els darrers tres anys han augmentat gairebé un 370/0 
a tot I'Estat Espanyol i a les lIles Balears s'enregistra una 
alta taxa d'accidents laborals, alguns d'ells l'any passat cinc 
concretament, de caracter mortal, i 12.263, globalment, de 
diversa consideració. Nosaltres li demanam quina és l'acti
tud, quina és la sensibilitat, quin plans d'actuació ha empres 
la Conselleria respecte d'aquesta greu problematica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Transports i Treball. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS 
(Pius Tur i Mayans): 

Gn'tcies, Sr. President. 
Sres. i Srs. Diputats; Sr. López Casasnovas. La preven

ció és una realitat que és incorporada d'una manera clara 
dins l'actuació medica, no en va podem citar aquí el prover
bi castella que diu «Vale más prevenir que curar». La respos-

ta a aquesta qüestió ha de ser molt clara i molt directa: les 
nostres actuacions directes dins una actuació, regulada legal
ment, que és la que comporta una acció de govern, no exis
teixen ja que les atribucions en aquest camp d'actuació per
tanyen a la Inspecció Provincial de Treball i al Gabinet 
d'Higiene i Seguretat en el Treball, aquesta és l'actuació di
recta. Com a actuació indirecta, el nostre Govern i aquesta 
Conselleria en concret ha intentat, amb els contactes que ha 
fet amb el Govern estatal, aconseguir delimitar l'ambit i as
sumir les competencies que corresponen a la funció executi
va sobre la legislació laboral de l'Estat. Aquesta funció, com 
saben vos tes i com diu l'Estatut, ha de ser definida, quant 
a l'ambit d'actuació, per regulacions, per reglamentació esta
tal. Aquesta és la nostra actuació en aquest moment, nosal
tres consideram que el Gabinet d'Higiene i Seguretat en el 
Treball ha de ser indos dins aquesta funció executiva, per 
tant, a un recent encontre, a recent entrevista que em va con
cedir el Ministre de Treball del Govern Central, li vaig de
manar que ens transferis el més aviat possible i ens delimitas 
I'ambit competencial sobre aquesta actuació que nosaltres 
creim que pel motiu de ser més próxims als administrats i 
als afectats, podríem atendre perfectament. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Sí, té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. Conse!ler, és evident que les competencies que voste 

té en materia laboral en general són molt escasses i que és 
bo que voste estigui en contacte amb el Ministre de Treball 
i li demani transferencies, previa delimitació de les funcions 
que li corresponen, funcions executives. Ara bé, aixo no obs
tant, nosaltres pensam que altres entitats de caracter local, 
fins i tot Ajuntaments o Conse!ls Insulars han arribat a 
acords, a convenis amb el mateix Gabinet de Salut i Higiene 
en el Treball per tal de desenvolupar unes campanyes que són 
imprescindibles, que com voste ha dit són necessaries per a 
una prevenció. Mentre s'actua amb el ritme de treball, amb 
les condicions de treball amb que es fa feina a la nostra Co
munitat Autonoma, sobretot en el sector de la construcció 
o de l'hostaleria, és evident també que és el Govern de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears un organisme ca
pa~ de plantejar la problematica a I'Adrninistració Central 
i d'actuar-hi coordinadament, ja que directament, com voste 
ha dit, no té competencies. Li demanam, per tant, si real
ment té intenció, dins l'any 88 i en el successiu, malgrat no 
tenir competencies directes, aquesta voluntat d'arribar a con-

" venis per desenvolupar una tasca en aquest sentit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS 
(Pius Tur i Mayans): 

Gracies, Sr. President. 
Evidentment la Conselleria segueix amb les institucions 

que tenen les competencies di rectes d'aquesta actuació i en
tenem que la nostra actuació principal consisteix en delimi
tar i assumir aquestes atribucions legals que ens correspo
nen per I'Estatut. La ConseIleria és oberta, naturalment, a 
tot altre tipus de col·laboració que considerem viable i opor-
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tú al seu momento 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el n? 1164/88 
sobre la Mesa Sectorial de la Sobrassada, té la paraula el 
Diputat Sr. Valentí Valenciano i López. 

EL SR. VALENCIANO 1 WPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Fa un mes va tenir lloc la darrera reunió de la Mesa 

sectorial de la sobrassada, on participen productors, indus
trials i hi participa també la Conselleria d'Agricultura, i en 
aquesta darrera reunió va ser impossible arribar a un acord 
i van decidir ajornar aquesta Mesa sine die, Davant la im
portancia que té aquesta Mesa per tal d'aconseguir un acord 
per poder arribar a una denorninació d'origen o bé una de
nominació específica de la sobrassada, volem demanar a la 
Conselleria d'Agricultura a veure si pensa adoptar qualque 
mesura al respecte. Gracies. 

EL SR. PRESIDENl: 
Té la paraula per contestar el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Pere 
1. Morey i Ballester): 

Sí, Sr. President.. 
Efectivament la seva informació és correcta, va passar 

aixo, la Mesa de la sobrassada, que com la resta de les me
ses que es duen a terme consisteix a intentar moderar els in
teressos deIs productors i els interessos deis industrials i co
merciants, efectivament després d'una serie de reunions, 
aquesta va ser la darrera d'una serie, hem arribat a un punt 
de no acord que sembla que si continuam per aquest camí 
no tirarem endavant. 

Les mesures que hem pres són les següents: En primer 
lloc, ja definitivament hem acordat amb 1'lNDO que anirem 
cap a la via de denorninació específica -en principi I'INDO 
esta d'acord a fer-ho d'aquesta manera- i per altra part es
peram, que segons el plec de condicions que ha d'estar fet 
a finals del mes de jun~, crec recordar, esperam I'informe cien
tífic de la universitat, que ha treballat més de dos anys, so
bre el fet de trobar les condicions, tant des del punt de vista 
químic com del metereologic, que hauria de reunir la sobras
sada per dir-se Sobrassada de Mallorca. Independentment 
d'aixo, de cara a no continuar aquest impasse, ens reunirem 
dijous, divendres d'aquesta setmana tenim la primera reunió, 
ens reunirem per separat amb el sector industrial i amb el 
sector productor. Farem les dues reunions per separat, trac
tarem de treure quins són realment els punts que impedeixen 
l'acord i tractarem de posar-los d'acord, i en el cas que no 
s'hi possassin és decisió del Govem tirar endavant amb la 
denorninació d'origen, amb la denominació específica de So
brassada de Mallorca, marcant una qualitat estandard ob
jectivarnent assenyalada per l'estudi de la Universitat i en de
fInitiva imposar que aquesta qualitat, a partir d'aquesta 
qualitat per arnunt es pugui dir sobrassada de Mallorca i a 
partir d'aquesta qualitat per avall es dira pura i exclussiva
ment sobrassada. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per contestar té la paraula el Sr. Diputat 

EL SR. VALENCIANO 1 WPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
La denominació d'origen o la denominació específica, 

en aquest darrer cas, de la sobrassada és una qüestió que 
és molt important per als productors i pot ajudar també, pot 
aportar un gra d'arena per ajudar l'agricultura de les nostres 
Illes. Jo senzillament vull remarcar al Conseller que no ho 
deixin de ma, que és una qüestió important i pot ajudar tam
bé la nostra agricultura, per tant estam d'acord. 

1.-4) '. 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1165/88, 
sobre les obres de millora i reforma previstes al Campament 
de Cala Jondal, a Eivissa, té la paraula el Diputat Sr. Ilde
fons Juan i Marí. 

EL SR. JUAN I MARI: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta és una pregunta molt concreta. Demanam al 

Govern si ens voldria explicar en quina situació es troben 
les obres de millora i reforma previstes al Campament de Cala 
Jondal d'Eivissa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Conseller Adjunt a Presi

dencia, Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDENCIA (Francesc Gilet 
' 1 Girart): 

Sí, gracies, Sr. President. 
Sr. Diputat, les obres en aquest moment es troben en 

fase de projecte, hi ha hagut una serie de dificultats per in
corporar el credit i l'import total previst en un principi, i es
peram, i estam segurs que així succeira, que abans de co
men~ar el Campament de Cala Jondal, el primer campament, 
les obres seran acabades. 

EL SR. PRESIDENl: 
Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. JUAN 1 MARI: 
Sí, gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, jo li he de dir que la seva explicació no 

és gens satisfactoria. Des del momentque voste va adquirir 
davant aquesta Cambra el compromís de dedicar 5 milions 
o més, i per aquest motiu el Grup SOCIALISTA va retirar 
un,! esmena que tenia als Pressuposts, voste ha tengut més 
de quatre mesos. Els tecnics de la seva Conselleria han dit 
fms ara, fms a la contestació de la Pregunta, referent al nom
bre de places que hi havia per a aquest campament, que no 
se'n podien concedir tantes perque hi hauria obres. Nosal
tres el que li demanaríem des d'aquí és una major diligencia 
i que aquesta política, que en principi demostra una manca 
d'interes, es corregis. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la parauJa el Sr. Conseller. 
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,-..--6. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDENCIA (Francesc Gilet 
. Dirart): 
1~, S P 'd _.'. Gracies. r. res) enl. 

~ Jo li he de dir que manca d'interes, gen ni mica. Hem 
U~tat des d'aquests darrers mesos per incorporar aquests ere
~ de que no disposavem, i voste ho sap quant a la discus
si6 deIs pressuposts, i el que ti anuncii" una allra vegada és 
que compliré que es va adquirir en aquesta mateixa sala amb 
una Pregunta o una esmena presentada pel Sr. Costa, i que 
abans que comencin el Campament a Cala Jondal, el pri
mer tom, les obres seran Ilestes. 

1.-5) 
EL SR. PRESIDENT. 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1167/88 
sobre e1s mampuladors d'aliments, té la paraula el Diputat 
Sr. Antom Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Gnkies, Sr. President. 
En les revisions que fa la Conselleria de Samtat, en les 

revisions que fan de mampuladors, porta algun tipus de re
gistre de les revisions i deIs resultats obtinguts i des de quina 
data? 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
La Conselleria de Sanitat, efectivament, du un registre 

de manipuladors d'aliments que no és centralitzat, fins ara, 
és a dir, és un registre que expedeix cada centre i consisteix 
en una fitxa individual on consten les dades de filiació, 1I0c 
de feina, data en que es varen realitzar les proves i, a més, 
resultats obtenguts. De totes maneres, actualment es fica tota 
aquesta informació en ordinador, el que pass a és que són 
molts de mils de fitxes i quan estigui acabat aixo de posar
les dins I'ordinador lIavors tendrem un registre centralitzat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
Bé, aquesta pregunta la feiem perque nosaltres sabíem 

que sí, que oficialment hi havia un registre, perque creim que 
les revisions aquestes de salut a més d'una feina de diagnos
tic preco'Y de les malalties tenen la funció de tenir controlats 
els possibles mampuladors, i dins aquestes fitxes exactament 
hi ha una petita historia clínica on diu on fan feina, pero 
nosaltres hem fet la pregunta especialment perque creim que 
la Conselleria tal vegada no du tot el control que hauria de 
duro Fa pocs mesos un Diputat d'aquesta Cambra va trobar 
pel carrer, tirat als fems, un grapat de fitxes, des de I'any 
82 fins ara, on hi havia exactament el diagnostic i a més in
clolen una placa de radiografia de torax i que era gent que 
d'entrada havien passat per dispensaris de radiografies de to
rax. Per tan, precisament per a'Yo feiem la Pregunta a la Con-

selleria, perque creirn que és una llastirna que es perdin els 
papers d'aquesta manera. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENr. 
Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
Bé, jo cree que hagués pogut dir d'entrada per que feia 

la pregunta, pero de totes maneres li die que estam ficant 
devers 50.000 fitxes a I'ordinador, i una vegada ficades aques
tes fitxes no en tenim neeessitat, per ventura hauríem de com
par una maquina per desfer o per rompre els papers, pero 
realment no la temm i si n'han trobat qualcunes de perdudes 
dones ho sentim molt. El control el duim, de tates formes. 

Gracies. 

1.-6) 
EL SR. PRESIDENT. 

Per formular la Pregunta registrada amb el n? 1166/ 88, 
sobre la construcció d'apartaments al Port Esportiu de San
ta Eulfuia, té la paraula el Diputat Sr. Antom Costa i Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
Només per formular aquesta Pregunta. Com molts Di

putats coneixen, el Port Esportiu de Santa Eularia és-una
obra que du ara més de tres anys paralitzada, temm coneixe
ment que s'intenta, per reprendre-Ia, construir un nombre de 
metres qüadrats molt important, amb una autorització do
nada el seu dia pel Ministeri d'Obres Públiques que era sen
se cap obra, almenys d'apartaments, prevista en el projecte 
irucial, i que, a més, I'Ajuntament en aquells moments el va 
aprovar amb aquestes condicionants. Per tant, en aquests mo
ments creim que és en mans de la Conselleria d'Obres Públi
ques aquest expedient i voldríem coneixer quina és la seva 
postura davant aquest tema. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació 

del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA
ero DEL TERRIlDRI (Jeroru Saiz i Gornila): 

Sí, muchas gracias Sr. Presidente. 
El Gobierno no ha adoptado todavía mnguna postura 

al respecto, como usted muy bien ha dicho; si tiene que in
troducirse alguna modificación en el proyecto aprobado hay 
una legislación específica que prevé su tramitación y cuando 
haya terminado ésta, será el momento en que el Gobierno 
tendrá que adoptar una postura; de momento no la tiene 
todavía. 

EL SR. PRESIDENr. 
Té la paraula el Diputat Sr. Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
Només per manifestar que nosaltres consideram, el Grup 

SOCIALISTA i jo particularment, que una concessió que s'ha 
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fet en unes condicions determinades no s'hauria de modifi
car per interessos immobiliaris, específicament, i que la Co
munitat Autónoma hauria de buscar solucions alternatives 
a la que els promotors han plantejat en aquests moments 
a la mateixa Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA
cro DEL TERRlTORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, Sr. Presidente. 
Yo le agradezco al Sr. Costa que nos quiera poner de 

manifiesto lo que piensa al respecto el Grupo Parlamentario 
-SOCIALISTA y se lo agradezco sinceramente, aunque picn
so que no es lo que piense el Grupo SOCIALISTA sino lo 
que piense el Gobierno. En cualquier ea o yo sí quisiera de
cir que la leyes única y prevé que una c ncesión pueda mo
dificarse. Entonces será motivo de criterio político decidir i 
se acepta o no se acepta la modificación, pero como cues
tión de principios una concesión puede modificarse. 

1.-7) 
EL SR. PRESIDEN1: 

1 per formular la darrera Pregunta d'aquest apartat, re
gistrada amb el n? 1168/ 88, obre la inversió de 2.000 milio
nes de pessetes al Porl de Sant Antoni, té la paraula el Di
putat Sr. Antoni Costa i Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
La pregunta és ben clara, hi va haver una reunió a l'Ajun

tament de Sant Antoni entre membres de la Conselleria d'Or
denació del Territori i Obres Públiques, membres de l'Ajun
tament i de distintes entitats convidades. Despres d'aquesta 
reunió hi va haver unes manifestacions a la premsa local, em 
pareix que eren per part del ConseIler Sr. Saiz, que deien 
que es farien al Port de Sant Antoni inversions per 2.000 mi
lions de pessetes. Nosaltres voldriem coneixer, en primer Iloc, 
quan es faran aquestes inversions, quan es comen~aran aques
tes obres i com, perque als pressuposts de la Comunitat per 
al 1988, en principi, no hi ha cap xifra xemblant, i voldríem 
saber com pensa dur a terme aquestes inversions. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Per contestar té la paraula el Sr. ConseIler d'Ordenació 

del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA
CIO DEL TERRIlDRI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, gracias Sr. Presidente. 
Sr. Costa, si yo tengo que decir la verdad sincera no re

cuerdo exactamente haber manifestado esta cifra, pero si us
ted lo dice deben ser cierta. En cualquier caso hay que con
siderar la que estaba en el contexto en que hice estas 
declaraciones, que era después de haber tenido una reunión 
en la que por primera vez después de varios años habíamos 
conseguido que todos los sectores con intereses dentro del 
puerto se pusieran de acuerdo para ver cuál tiene que ser 
la distribución futura de la zona de servicios del Port de Sant 
Antoni, es decir, tráfico de mercancías, tráfico de pasajeros, 

pescadores, tráfico lo al de bahía y embarcaciones deporti 
vas. Por primera vez e habían pue t de acuerdo y esto e 
lo quc permite que a partir de ahora se puedan establecer 
distinto proyectos de a tuaciones en el puerto que hasta aho
ra habían estado congelados por una ralta de acuerdo sobre 
lo que debía ser el futuro, inclu o falta de acuerdo c n el 
propio Ayuntamiemo que tampoco tenía una idea muy cIa
ra y es e idente que el tratamiento que se dé al POrt de Sanl 
Antoni no puede hacer e a espaldas del Ayuntamiemo. ya 
que está urbani ticamente, íntimamente ligado al reslO del 
término municipaJ O del núcleo urbano de Sant A ntoni por 
lo menos. 

Las obras que se van a realizar son las obras de amplia
ción del muelle, prolongación del dique de abrigo, construc
ción de una explanada para aparcamiento, construcción de 
estaciones marítimas, instalaciones nuevas para los barcos de 
pesca, instalaciones deporúvas, etc. Estas obras, naturalmen
te, tendrán que irse haciendo al rilmo en que las posibilida
des financieras de la Comunidad lo permitan e incluso algu
nas de ellas podrían otorgarse en concesión y no ser una 
inversión directa de la propia Comunidad. En cualquier caso 
es prematuro en este momento decir cuando se va a empe
zar a hacer estas inversiones; desde luego en el presupuesto 
del año 88 naturalmente no están, sería a partir del año 89, 
pero e que además seria impo ible puesto que todavía tie
nen que empezar a hacerse lo proyectos que habían estado 
detenido prccisamente por e ta falla de acuerdo. 

En consecuencia, ¿cuándo e erectuarán? La intención 
es que en el presupuesto del 89,. en la partida de puertos, 
ya haya una relativamente importante cantidad destinada al 
Port de Sant Anloni, que este año no se lleva practicamente 
nada, y en años sucesivO en función de las posibilidades fi
nancieras que tengamos. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
Només sé manifestar que creim que el metode seguit és 

correcte, que ens alegram de l'acord que hi ha hagut entre 
totes les entitats participants en aquesta reunió; ara bé, creim 
que no és un bon sistema sortir d'aquesta reunió i fer unes 
declaracions que poden provocar una esperan~a desmesura
da respecte del futur de les obres i de la seva irnmediates3. 
Nosaltres, que ens alegraríem molt que s'invertissin aquests 
2.000 mílions en el Port de Sant Antoni els proxims tres anys, 
que és el temps que quedara de Legislatura, menys de tres 
anys, quan s'hagin elaborat els projectes, creim que aixo és 
bastant impossibJe ¡que, per tant, el que es fa és d'aJguna 
manera una política d'imatge que no pot anar avaJada des
prés pels fets reals i il·lusionar unes persones amb un pro
jecte que difícilment, pel que acaba de dir el Sr. Conseller, 
veim que sigui viable durant els proxims tres anys. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I ORDENA
CIO DEL TERRlTORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, gracias, Sr. Presidente. 
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- La verdad, yo también me había ilusionado al princi
pio, pensaba que por una vez habíamos hecho una cosa co
rrectamente, pero veo que no, me he equivocado, ni siquiera 
eiJ este caso hemos actuado bien, lo siento. Yo estoy seguro 
que no dimos ninguna imagen falsamente ilusionadora al ter
minar la reunión, dijimos simplemente que ahora podían em
pezarse a realizar las obras y que en una previsión muy apro
ximada, muy aproximada y puede tener un error muy grande, 
del importe de las obras a realizar podía alcanzar los 2.000 
millones, tampoco sé si son 2.000 o 1.500 o 2.500, no lo po
día saber, pero en cualquier caso en ningún momento diji
mos que se fuera a hacer de una manera inmediata ni en 
los próximos años, quizás lo único que creo que dije y lo 
voy a mantener, es que se intentara que se empiecen ya du
rante el año 89, esto sí me parece recordar que lo dije y en 
tanto esté en mis manos hacerlo, Jo haré. Que se puedan ter
minar en tres años o en cuatro o en cinco dependerá de to
dos ustedes, los Diputados que tienen voto cuando se discu
ten los presupuestos, y de lo que ustedes voten dependerá 
que se puedan o no se puedan ejecutar. En cualquier caso 
eso no es una política de imagen, eso es una política de de
cir lo que se puede hacer. lo que se piensa que se Licne que 
hacer y se hará cuando se pueda. Quizás politica de imagen 
sería lo que hace el Gobierno Socialista en relación con el 
Puerto de la Caleta. que es mucho más necesario para ibiza 
que el Port de Sant Antoni y que año tras año aparece en 
los planes cuatrienales de inversión del Ministerio y siempre 
en el último de los cuatrQ y cada año se mantiene para que 
los ibicencos no pierdan la ilusión de que algún día se hará, 
pero cada año lo remiten al último lugar de los cuatro para 
no asumir ningún compromiso para el año inmediato. 

H.-l) 
EL SR. PRESIDENl: 

Acabat el punt primer de l'Ordre del Dia, passam al se
gon, referit a Interpel·lacions. Per formular la Interpel·lació 
n? 852/88 presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 
relativa a Policies Locals i coordinació entre aquestes, per part 
del grup interpel·lant té la paraula el Diputat Sr. José Luis 
Martín i Peregrín. 

EL SR. MARTIN I PEREGRIN: 
Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Es incuestionable que en un Estado de derecho la res

ponsabilidad de los actos de gobierno de cualquier Adntinis
tración tenga una trascendencia evidente frente a los adnti
lustrados. pero hay actos, hay actuaciones que los gobiernos 
que por su n<J.turaleza, por su condición específica pueden 
repercutir con mayor dosis de publicidad e incluso de expec
tación y que en el supuesto de que n.o fueran afortunados 
podrían producir también una mayor frustración. 

El artÍCulo 103 de la Constitución dice que la Adntinis
tración Pública sirve con objetividad los intereses generales 
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia -jerarquía, 
descentraIización, desconcentración y coordinación- con so
metimiento pleno a la Ley y al Derecho. Esta definición tan 
explícita, tan concreta. tan bien remitida a lo que debe ser 
una actuación del gobierno de una Administración Pública 
responsable, es el punto y guía a la que todos los poderes 
públicos deben someterse. 

y he aquí que en el transcurso de los meses pasados 
hemos venido leyendo en los medios de comunicación que 

el Gobierno de la Comunidad Autónoma está llevando a cabo 
una serie de actuaciones para poner en marcha la denonti
nada Policía Rural de los municipios de la Mancomunitat 
del Pla de Mallorca, y tan ilusionadamente que en algunos 
supuestos. incluso el propio ConseUer Adjunto a la Presi
dencia. el Sr. Gilet. dice o manifiesta, el día 16 de mayo de 
1988, que es una idea con la que lleva mucho tiempo ilusio
nado. idea que sucesivamente se va recogiendo en diver o 
medios de comunicación, diario Baleares, El Dio. y que ade
más se plasma en informaciones concretas diciendo que esta 
policía podra entrar en funcionamiento en el mes de octubre 
e incluso se inicia un procedimiento a través de lo munici
pios interesados por el que se incentivan la adopción de acuer
dos para poder constituir o poder instalar esta policía rural. 
Polida rural que además. según se expresa en las declaracio
nes de las que nosotros tenemos conocimiento. tiene unas 
funciones específicas que podemos de tacar: protección jurí
dica. protección para robos en fincas. desmanes en el cam
po; protección. en definitiva. el aumento de la inseguridad 
en el campo, apoyo o colaboración en materia de tráfico y 
cualquier otra actividad que en principio y por definición 
legal son propias y exclu ivas o bien de la polida del Estado 
o bien de las policías locales. Y, según manifestaciones in
clu o también del propio Gobierno. esto es un embrión que 
se irá extendiendo paulatinamente a toda la isla. 

Por otra parte, el Govern nos ha presentado un Proyec
to de Ley de Coordinación de Policías Locales en el que nos 
encontrarnos en trámite de constitución de Ponencia; se han 
llevado a cabo por algunos rupos Parlamentarios -
concretamente el Grupo SOClALISTA- bastantes enmiendas 
a ese Proyecto que todavía está, como digo. pendiente de tra
mitación parlamentaria, pero, como decía antes. el tema. la 
cuestión es tan seria que de ninguna manera hemos podido 
evitar tener que interpelar al Gobierno obre cuál es su polí
tica general en materia de seguridad pública. y es que hay 
dos alternativa • o nos encontramos aquí allle una actuación 
absolutamente irresponsable o nos encontramos aquí ante una 
actuación absolutamente frívola; de una u otra forma, tene
mos que decir que de ninguna manera puede esto continuar. 
porque, ¿Cómo es posible que e puedan generar. que se pue
dan promover, que se puedan incentivar expectativas que, des
de el punto de vista del Grupo SOCIALISfA. no son po i
bies con la Constitución en la mano, con la Ley Orgánica 
de Fuerzas de Seguridad del Estado en la mano y con la 
Ley de Régimen Local en la mano? Hay todo un cuerpo le
gislalivo que impide, que evita que esta posibilidad se pueda 
llevar a cabo, y no preguntamos nosouo ante esta materia 
tan delicada partiendo del principio constitucional o de la 
definición constitucional que define que la materia de segu
ridad pública es competencia exclusiva del Estado y que se 
desarrolla a través de las leyes orgánicas correspondientes, 
cómo es posible, nos preguntamos nosotros, que ni siquiera 
-al menos ése es nuestro conocirniento- se haya coordina
do, se haya hablado, se haya conectado con la Administra
ción del Estado. Y no estamos aquí, Sr. ConseIler, con el 
argumento que esto corresponde al Estado y aquello corres
ponde a la Comunidad Autonoma ni muchísimo menos; no 
queremos plantear el debate ni la interpelación de esa for
ma, en absoluto. Queremos precisamente evitar un conflicto 
innecesario, y un conflicto innecesario que lo único que ha
ría sería perjudicar a los ciudadanos que están esperando que 
efectivamente se les proteja y se les proteja adecuadamente. 
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y también queremos evitar que una serie de municipios, in
ducidos en un proceso que consideramos que no es el ade
cuado ni el correspondiente, puedan tener unas expectativas 
que después vieran frustradas por imperativos de tipo legal 
o constitucional. 

Por tanto, nuestra Interpelación es una interpelación de 
llamada a la responsabilidad, de llamada a la seriedad de 
los planteamientos, de llamada a que determinadas actua
ciones de determinadas Consellerias no sean un tatar de lle
nar competencias que no tienen actividades que no pueden 
desarrollar, en otras palabras, de buscarse ocupación. Esto, 
como le decía, Sr. Conseller, es una cuestión muy seria y las 
ocupaciones para poder distraerse se pueden encontrar de otra 
manera sin entrar en cuestiones tan delicadas como la que 
estamos tratando. Como le decía, la seguridad es competen
cia del Estado; la seguridad puede desarrollarse bien a tra
vés de esa competencia exclusiva del Estado o de las compe
tencias que otorgan los Estatutos a las correspondientes 
Autonomías, según definición de cada uno de esos Estatu
tos. Las competencias pueden desarrollarse también en tér
minos concurrentes como les ocurre a los municipios, no a 
las Mancomunidades, a través de las policías locales, y toto 
eso debe entrar dentro de lo que se llama el bloque de cons
titucionalidad que implica una sistemática coordinación de 
la actuación de cada una de esas Administraciones. Y noso
tros vemos que no ha habido ni coordinación ni conversa
ción ni contacto ni nada de nada con las otras Administra
ciones implicadas. Usted o ustedes han c~g¡do por el camino 
de en medio, han tirado -como dicen en Andalucía y per
done la expresión- «palante», y ya veremos a ver qué pasa, 
y eso no es de recibo, Sr. Conseller, no es de recibo, porque 
no creo que de esta manera les vayamos a hacer ningún fa
vor a lo ciudadanos, sino todo lo contrario, todo lo contra
rio. En algu en que precisamente la sensibilidad del ciudada
ño está, por razones totalmente justas y no vamos a negarlo, 
ultra sensibilizada, resulta que nosotros estamos jugando con 
fuego y, Sr. Conseller, creemos que es una mala política lle
var a cabo actuaciones de las cuales después tuviéramos que 
tener consecuencias irreparables, tanto de índole personal 
como de índole general o colectiva, como en su momento 
y si viene al caso le explicaría. 

Nosotros hacemos una llamada con esta Interpelación, 
una llamada al Gobierno para que con la prudencia necesa
ria reflexione si éste es o no es un camino adecuado o si 
ésta es o no es una política de coordinación de policía ade
cuada a las necesidades reales y, desde el punto de vista le-
gal, existentes en esta Comunidad. . 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la parauIa el Conseller Adjunt a Presidencia, Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDENCIA (Francesc Gilet 
i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
En certa manera jo hauré de fer un poc d'abstracció del 

nom del Diputat Sr. Martín Peregrin, ja que em feia la im
pressió que parlava amb un altre Sr. Martín. Jo entenc que 
sí, que hi ha una obligació, pero realment les coses s'han 
de dur en el seu terme i díns la seva institució corresponent, 
i die mo perque en certa manera el que ha fet, amb la seva 
habitual educació, cosa normal i logica en el Sr. Martín, ha 

estat una reiteració d'un escrit enviat per un altre Sr. Martín 
al President de! Govern de la nostra Comunitat Autónoma. 

Pel que veig, jo diria que no ha Ilegit les declaracions, 
ni entre cometes ni sense cometes, d'aquest Conseller que Ji 
parla i que el qu hi ha és una preocupació sobre una ac
tuació que no han dut direclamenl a terme ni la on elleria 

djunta a Presiden ia ni el vern, inó que I'única CQ a 
que han fel ha estat realilzar el que prccisamcnl vo te ha 
dil que no s'havia fet: coordinar una instancia de 13 ajunta
menls mancomunats sota el nom d la Mancomunilal des 
PI a, purament i simplement aixo coordinar, i aque ta com
petencia en materia de policia que é Púnica que avui tenim, 
ens la dóna no la Constitució Espanyola -bé, sí la onsti
tució a J'artiele 148-, pero específicament l'articIe 10, apar
tat 14, del nostre Estatut d'Autonomia. 

La Conselleria no ha posat en marxa cap policia rural, 
aixó jo he repetit seixanta vegades, cada vegada que m'ho 
demanaven jo insistía en aquest punt, Púnica cosa que ha 
fet ha estat coordinar una instancia d'aquests 13 ajuntaments 
davant una situació d'inseguretat als pobles i afora vila con
cretament, i jo entene que ho feim d'aeord amb aquest arti
ele 103 de la Constitució Espanyola, quant que tota l'aetua
ció de l'Administració Pública s'haura d'adequar a la lIei, 
'haura de subjectar a la lIeí. Que succeeix aquí? Que deter

minades persones, instiLUcions, interpreten tanl I'anicle JO, 
apartal 14, de ¡'Esta!ut d'Autonomia com el 104 de la Cons
tilució Espanyola, com el J49.1.29, no el que diu l'escril del 
Delegat del Govern, el imerpretam de diferent manera. E fec
tivamenl, la policia, la eguretat millor dir, é competencia 
exclusiva, d'acord amb la onstilució, i amb la L1ei de Cos
sos i Forees de Seguretat de l'Estat· ara, també estableix al 
seus apartats corresponents el mateix artiele Ir., que hi hau
ra una col·)aboració per part -d'aquelles Comunitats Auto
nomes que tenguin competencia eal poLicia, GeneraLital de Ca
lalunya, País Base, o be amb les corporaeions locals. entitats 
locals que poden cenir el seus co o de policia, i aixó s ha 
de compaginar amb les altres dispo icions fins arribar al que 
és la Mancomunilal, que ho interpreta i ho estabJeix ben cla
rament la L1ei de Regim Local al seu article 44, que tracta 
d'entitats locals. Que poden fer els Ajuntaments en tema de 
seguretal? Dones la seguretal en els eu terriloris., en els cus 
territoris municipals. Ara, en ccrla manera ens lrobam aquí 
que convertim el Parlament en una especie de tribunal . Si 
vostes entenen que hi ha una disparitat de criteris en la in
terpretació d'aquesta serie d'artieles, sigui el de la Llei de Cos
sos i Forees de Seguretat, sigui de la Llei de Regim Local, 
sigui de la mateixa Constitució o del mateix Estatut d'Auto
nomia, no entenc jo que aquest sigui el forum adequat per 
discutir-ho. Aquí ens trobam amb una qüestió de fons i és 
una qüestió política; si efectivament és possible que un go
vern el Govern de la Comunitat Autonoma basa~t-se en 
aquesta faculta! coordinadora, pot coordinar I'acruació de 13 
ajuntaments, 13 ajuntaments que han instal, inicial un tra
mil i que volen dur a terme a causa d'una situació d'insegu
retat, i aquest és el tema de fons, no n'hi ha d'alLre, la resta 
són en certa manera vuits i nous i cartes que no lliguen. Si 
és ver o no és ver que hi ha una possibilitat d'interpretar 
o no, és una qüestió que no ens afecta. Vostés el que cer
quen amb la Interpel·lació és la corresponent Moció i para
litzar un projecte que no és de la Comunitat Autonoma, que 
és de la Mancomunitat des Pla, i aixó vull que voste ho en
tengui així com pareix que ho ha entes de qualque manera 
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el DelegaL del Govern en el seu escrit, i voste o el Delegat 
del Govern 'tenen actuacions, que em pareix fora de 1I0c ma
njfestar aqui, per aturar O no aquests acords que hagin po
gut prendre els ajuntaments, per qualque cosa hi ha la L1ei 
de Regim Local i els seus corresponenls articles, i en aquest 
sentil jo entenc que és el que s'ha de fer, perque si no discu
tírern, voste dira que no terum base jurídica per fer-ho, i jo 
diré que voste es dirigeixi als ajuntaments, perque jo entenc 
que coordinar una actuació policial deis ajuntaments, sí que 
tenc competencies per fer-ho, i no ho faig ru per frivolitat 
ni per aquesta altra expressió que voste ha utilitzat d'irres
ponsabilitat, sinó tot el contrari, perque el tema de la inse
guretat no és un tema frívol, i si no, ho demani voste al:; 
13 batles, i de cap manera és un fet irresponsable, tot el con
trari, de responsabilitat, que els mateixos ajuntaments ten
guin una resposta d'un Govern, en aquest cas la de la Con
selleria Adjunta a Presidencia. 

La Conselleria Adjunta a Presidencia té les seves fun
cions que estableix una Ordre de Presidencia i les executa, 
j entre aquestes funcions hi ha precisament aquesta de poli
cies autonomiques o de coordinació de policies locals d'acord 
amb la L1ei de Regim Local. La resta que en aquest moment 
puguem dir, jo entenc que és absolutament fora de lloe, aquí 
ens trobam que vostes executen un escrit del Delegat del Go
vern i I'han dut al Parlament; quan jo entenc que el Delegat 
del Govern -i perdono, Sr. Alfonso, quan voste parla jo l'es
colt, voste també sigui educat i m'escolti-, el que ha de fer 
en aquest cas el Delegat del Govern és estudiar millor la L1ei 
de Regim Local i acudir al Tribunal corresponent, aixo és 
el que ha de fer, no dur un tema aquí per aturar-lo via un 
Parlament que en aquest cas ' concret el que fara sera discu
tir i no treure una solució de caire jurídie, sinó de caire polí
tie, i aixo, entenc que no és adequat. 

Res mes i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus de Grups que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo som davant un nou contenciós del Govern de la Co

munitat Autonoma-Delegació de Govern l'Estat Central a les 
lIles Balears. Ja hi som i amb un tema important, un tema 
que afecta l3 pobles, tot el Pla de Mallorca, i que de fet 
pot afectar posteriorment allres comarques de l'iBa i totes 
les IlIes Balears i Pitiuses. Som davant un enfrontament jo 
diria intencionat per part del Govern de la Comunitat Auto
noma, ja que en cap moment no hi ha cap desmentiment 
oficial en tot el dossier de mitjans de comunicació que el 
PSM-EEM ha pogut recoBir del Govern de la Comunitat 
quan es publicaven titulars com, per exemple, «Los munici
pios del Pla estudian el proyecto de policía rural del Govern». 

Per tant, nosaltres hem de dir, en aquest sentit, que el 
Govern de la Comunitat ha jugat amb intel·ligencia, amb de
magogia, pero ha jugat amb finesa. Amb finesa, perque tant 
si hi ha policia rural com si no n'hi ha, el Govern de la Co
munitat jugara a atribuir-se la po licia rural o a dir que ha 
estat el Govern de l'Estat que ha negat que exlstís aquesta 
policía rural. Per tant, enhorabona, Sr. Gilet, per una intel·li
gencia de la seva Conselleria i que de fet ja tenim servit l'en-

frontament. 
Pero anem a veure algunes responsabilitats del Govern 

de la Comunitat Autonoma davant aquest tema. La prime
ra, haver desmentit categoricament quan era hora i molt aban:; 
del mes de mar~ de l'any 88, molt abans del mes de mar~ 
del 88, que és quan comen~a de bon de ver a concretar-se 
tot aquest projecte, haver dit clarament que no era un pro
jecte del Govern, sinó que era de la Mancomunitat des Pla; 
per tant, vostes han jugat precisament que es produís la po
lemica, que se sabés que era un projecte del Govern ¡que 
se servis el conflicte institucional, en aquest cas creim que 
amb una greu irresponsabilitat, ja que tots sabem, d'acord 
amb la legislació vigent, que cal coordinació maxima i preci
sament en tema de policies, ja ho hem dit sempre que el nos
tre Grup, no calen més cossos gratui'tament creats, sinó que 
cal estudiar quines són les necessitats urgents i un maxim 
de coordinació de responsabilitats i de recursos policials. 

Pero hi ha una altra responsabilitat del Govern de la 
Comunitat Autonoma i és quan s'aproven els Estatuts de la 
Mancomunitat des PLa -molt concretament, queden apro
vats dia 16 d'abril del 87 amb la seva publicació al BOCAIB 
n? 47-, ens trobam que efect.Ívament no hi ha hagut cap 
reclamació de cap institució i per tantel seu article 3c) quan 
diu que la Mancomunitat des Pla pot crear policia urbana 
i rural, efectivamentse sobreentén que si no hi hagut recla
macions de cap Administració, inclosa la de l'Estat, hi pot 
haver qualsevol dia una policia urbana i rural creada per 
aquesta Mancomunitat. Per tant, en aquest sentit ens tro-

- bam que el projecte, sempre que vengui de la Mancomunitat 
des Pla, certament és un projecte que no contradiu els seus 
Estatuts, peró també ens trobam que I'article 27 d'aquests 
mateixos Estatuts de la Mancomunitat des Pla de Mallorca 
diuen que s'han de publicar aquests Estatuts al Butlletí Ofi
cial de l'Estat per tal que hi hagi una definitiva aprovació, 
i ens demanam com és possible que el Govern de la Comu
nitat Autónoma, coneixent aquests estatuts, perque es pre
senten a la Conselleria d'Interior de la Comunitat Autono
ma, com és possible que no adverteixi d'aquest problema a 
la Mancomunitat des Pla, com és possible que no actul i es 
limiti, amb data de dia 8 d'abril del 87, a remetre-li un escrit 
on li diu que aixo ho passa al Consell Insular de Mallorca, 
i el Consell Insular de Mallorca no ha dit mai cap paraula 
respecte d'aquest tema. 

Per tant, ens trobam amb un altre problema jurídic que 
és ben clar: no s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat l'exis
tencia real i definitiva de la Mancomunitat i no ha interven
gut ni el Govern de la Comunitat ni tampoc el Consell Insu
lar de Mallorca i en conseqüencia ens podem trobar amb 
problemes jurídics importants a l'hora de la legalització de
finitiva d'aquesta Mancomunitat des Pla. Per tant, la seva 
responsabilitat, senyors del Govern, és doble: la que hem co
mentat abans, de provocar innecessariament un conflicte i, 
per altra banda, no haver advertit la Mancomunitat de la 
seva possible problematica de legalitat o iHegalitat. 

Fetes aquestes observcions, és més que evident que el 
nostre Grup ha d'intentar també racionalitzar un poc el Pro
jecte .de Policia Local Mancomunada des Pla de Mallorca 
i de fet és ben cert i ben normal que hem d'intentar inter
pretar el que diuen els articles 1.3 i 51.1 de la Llei Organica 
de 2 del 86 sobre Cossos i Forces de Seguretat, en relació 
amb els articles 25, 44 i 85 de la Llei de Bases de Regim 
Local. Efectivament, tenint en compte aquestes dues Beis i 
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també tenint en compte el Real Decret legislatiu 781/86, de 
dia 18 d'abril, que es quan ja podem parlar de completar 
definitivament tota la legislació local, a excepció de les Hi
sendes, hem de dir que nosaltres creim que interpretant ge
nerosament aquestes Bases de Regim Local, la Llei de Cos
sos de Seguretat de l'Estat i també interpretant correctament 
i ampliament el que ha significat el text refós, hem de dir 
i interpretar que nosaltres creim que si és possible que la Man
comunitat des Pla creí" una policia local mancomunada i coor
dio nada, aixó sí, sense enfrontaments amb la Delegació del 
Govern, sense enfrontaments amb la Guardia Civil i coordi
nant í col·laborant. 

Per tant, nosaltres creim que en aquests moments el de
bat s'ha de centrar díns aquestes dues perspectives, una ac
tuació correcta del Govern de la Comunitat i també una ac
tuació d'interpretació de la legislació de Bases de Régim Local 
i de Llei de Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, una in
terpretació progressista i no restrictiva. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Ribas i de Reyna. 

EL SR. RIBAS 1 DE REYNA: 
Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Hoy nos encontramos aquí ante unos hechos y unas ma

nifestaciones y unas disertaciones del Sr. Martín i Peregrín 
al cual he escuchado atentamente porque me interesa cierta
mente todo lo que se ha dicho esta tarde, pero lo que sí és 
evidente . es que han surgido una serie de palabras -
irresponsabilidades, por una parte, falta ... -yo creo que hay 
que poner todas las cosas en su punto, en su término medio, 
y lo que tenemos que pensar en esta Comunidad, que es pa
tente y así lo estamos viendo todos los días, es que la inse
guridad ciudadana no solamente ha traspasado los límites 
de las grandes ciudades, sino que ha traspasado en un me
dio rural, hasta el punto que hoy realmente preocupa la que 
fue llamada la isla de la calma, y verdaderamente hay unas 
zonas rurales en las que realmente están preocupados y es
tán sensibilizados, y yo creo que este Parlamento tiene que 
estar precisamente sensibilizado ante una falta de seguridad 
ciudadana que existe en el medio rural. 

Ante estos hechos, yo creo que no puede estar insensi
ble el Gobierno de esta Comunidad, ni siquiera este Parla
mento, yo creo que tenemos que entrar en el fondo de la 
cuestión dejando aparte estas competencias de dentro o fue
ra o contra el Estado, yo creo que no se va en absoluto en 
contra del Estado, en absoluto, ni a acabar con ninguna de 
las competencias, pero lo que sí es cierto es que nosotros 
tenemos que tomar alguna decisión al respecto, y yo creo que 
nuestro propio Estatuto marca perfectamente las líneas maes
tras para poder llegar a conseguir una perfecta armoniza
ción con todo lo que tenemos en nuestras futuras competen
cias en orden y en seguridad. 

Lo que sí esta claro, yo creo, es que el problema, el quid 
de la cuestión, el eje principal está en si existen y están for
madas por la ley de policías y la Ley de Régimen local que 
establece que las policías locales estarán coordinadas por el 
propio Gobierno de las Comunidades Autónomas, lo que te
nemos que decir claramente es si una Mancomunidad es una 
entidad local, y yo creo que éste es el punto, porque si las 
Mancomunidades son entidades locales, que así lo establece 

la ley, entonces está perfectamente claro que una entidad lo
cal, como son las Mancomunidades, puede formar una poli
cía. Yo haría referencia incluso a una sentencia del Tribunal 
Constitucional, de 28 de abril del 83 que creo que es muy 
interesante y muy explicativa de lo que estamos diciendo: «La 
coordinación es un concepto que usa la Constitución como 
instrumento para la fijación de medios y sistemas de rela
ción con objeto de lograr una cierta homogeneidad y hacer 
posible, en su caso, actuaciones conjuntas y la colaboración 
mutua. Atendiendo a esta consideración general y a los pre
ceptos normativos de las Comunidades, el desarrollo del ar
tículo 148.1.22, en cuanto a la coordinación y demás faculta
des en relación con las policías locales, se desarrolla 
ampliamente con gran riqueza de posibilidades de coordina
ción y con carácter común respecto a todas las Comunida
des que hayan asumido competencia sobre la materia, ya que 
estas facultades se han de ejecutar por los órganos de go
bierno de las Comunidades Autónomas y no por las policías 
de éstas, lo que hace indiferente a este respecto el hecho de 
que las haya creado o no». 

Yo creo que en este momento es serio lo que estamos 
hablando, que no es irresponsable, que tenemos que profun
dizar precisamente en estos temas porque yo creo que, como 
muy bien se ha dicho esta tarde aquí, el pueblo rural de Ma
llorca está sensibilizado con este problema y es un problema 
que creo que nosotros tenemos que abordar seriamente, con 
la colaboración, con la coordinación, por supuesto con nin
gún contraste, con ninguna diferencia de criterios fuertes ni 
en contra de nadie, sino que yo creo que este momento es 
importantísimo que toda esta Cámara profundice sobre este 
tema, que es un tema que tenemos que resolver, que jurídi
camente es posible que lo podamos coordinar porque así está 
perfectamente preceptuado por la ley, y yo creo que ese sen
tido no se trata de ir en contra del Gobierno Central en ab
soluto ni entrar en unas luchas, sino al revés, que creo que 
el entendimiento, la coordinación, la: colaboración entre tod9 
este Parlamento, creo que podemos hacer un gran favor a 
todo este medio, a esta propia Comunidad de las Islas Ba
leares. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENTE: 
Té la paraula el Diputat Sr. Martín Peregrín. 

EL SR. MARTIN I PEREGRIN: 
Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Sr. Gilet, primero por la dignidad del Parlamento y des

pués por mi propia y personal dignidad, yo hablo como José 
Luis Martín, como Diputado de este Parlamento y en el ejer
cicio responsable de la confianza que el pueblo me ha otor
gado. A mi no me tiene que decir nadie nada de lo que ten
go que hacer aquí, pero es que además por otra parte está 
usted fuera de lugar, porque nosotros presentamos la Inter
pelación día 28 de marzo, es decir, dos meses antes de que 
el Delegado del Gobierno, en el ejercicio de sus competen
cias o de sus obligaciones, ese es su problema, se comunica
ra con la Administración al parecer a la vista de que ustedes 
hacían caso omiso de cualquier tipo de coordinación con la 
Administración Central. Pero eso es problema de la Admi
nistración Central y de ustedes, aquí estamos tratando otra ' 
cosa, y se lo decía: El problema principal que tenemos en 
este Parlamento y por eso lo discutimos aquí es que no se 
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ueden generar unas expectativas que después puedan gene
~ a su vez frustración, y decirle a la gente, a los ciudada

. -:!lOS que se va a constituir una policía municipal o rural q~e 
'~espués no puede actuar por l~ razones ~~e le voy a decIr 

. 'después, es un acto de grave IrresponsabIlidad. 
Usted dice que no nos hemos leido bien las declaracio

nes que usted ha hecho en la prensa. Yo posiblemente no 
me las haya leído, porque aunque leo, algunas veces la pren
sa dice lo que ha oido y posiblemente sin querer pueda estar 
fuera del contenido objetivo de la situación, pero voy a ha
cer más caso a sus propios papeles, a éstos que tengo aquí. 
«Govern Balear. Conselleria Adjunta a la Presidencia. Servi
cio de Policía Rural de la Mancomunidad Pla de Mallorca. 
Introduccción. Objeto, funciones y presupuesto», no de la 
Mancomunidad, sino del Govern Balear. «El presente pro
yecto tiene como finalidad la creación y puesta en funciona
miento de un servicio de policía local de forma mancomu
nada. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, 
el servicio será gestionado de forma directa por la propia 
Mancomunidad». Es evidente, porque ustedes saben que no 
pueden de ninguna de las maneras tener una policía autóno
ma, porque, entre otras cosas, el Estatuto no nos lo permite, 
pero esa policía rural que u. ted dice que constituyen los mu
nicipio de la Mancomunidad del Pla está absolutamente fi
nanciada, o en u inmensa mayoría, por ustedes, por e! Go
vern de la Comunidad Autónoma, con responsabilidad 
económica directa en un gran tanto por ciento, como se dice 
en este proyecto que se presenta. Y no sólo eso, sino que 
además ustedes, como muy bien decía el Sr. Sena, en las 
conversaciones o en las actuaciones que han tenido con los 
municipios, no han informado, y era su obligación -y no 
es un problema jurídico sino político- y era su obligación 
decir hasta donde llegaban las posibilidades de unos y otros. 

El que haya unos estatutos de la Mancomunidad que 
digan que se puede crear una policía rural o municipal no 
quiere decir ni muchísimo menos que esos estatutos estén por 
encima de la normativa legal vigente en el caso, y la norma
tiva legal vigente en el caso habla de situaciones de policía 
del Estado, de policías locales, y cuando habla de policías 
locales dice concretamente en el artículo 51, que «los muni
cipios podrán crear cuerpos de policía propios de acuerdo 
con lo previsto en la presente ley, en la Ley de Bases de Ré
gimen Local y en la legislación autonómica», que en este caso 
no tenemos todavía y por eso le decía que ni siquiera habían 
esperado a que hubiese un desarrollo legislativo. Y dice ade
más: «dichos cuerpos sólo podrán actuar en el ámbito terri
torial del municipio respectivo salvo en situaciones de emer
gencia y previo requerimiento de las autoridades 
competentes». 

Todo lo demás, toda la interpretación que esté fuera de 
esta claridad es una falacia que lo único que va a provocar 
es lo que le manifestaba antes, inseguridad y frustración. ¿Se 
imagina usted que esta policía, de la que dice que aquí esta
mos planteando en términos de tribunales -no, no la esta
mos planteando en términos de tribunales, la estamos plan
teando en términos puramente políticos y de consecuencias 
de actos de gobierno, como le decía a usted-, llevar a cabo 
una actuación de las que ustedes prevén en este proyecxto 
que dice «vigilancia general del medio rural, dar cuenta de 
incendios forestales, vigilancia en materia urbaIÚstica, poli
cía de seguridad de personas y bienes en e! ámbito rural, de
nunciando aquellas actuaciones que sean susceptibles de ello 

e intervirtiendo en la prevención o esclarecimiento de todo 
tipo de acciones punibles contra personas y bienes»? ¿Se ima
gina usted -y usted es letrado, debe saberlo-que se pusiera 
a disposición judicial a una persona detenida por esta pre
sunta policía rural y pudieran encontrarse en el caso de que 
el deten~do no fuera la persona que presuntamente había co
metido el delito, sino la otra que dice haber detenido, por 
detención ilegal? ¿No se les ha ocurrido plantearse siquiera 
esta alternativa? Y no en términos jurídicos. ¿Cómo es posi
ble que sin haber profundizado en las consecuencias que pue
dan tener una serie determinada de actos de estas policías, 
se pueda hablar y se pueda deci.r que aquí lo único que se 
pretende es la seguridad de los ciudadanos? No es cierto, de 
ninguna de la maneras es cierto, todo lo contrario, lo que 
se está provocando e la inseguridad, y como consecuencia 
de e ta in eguridad va a babero un enfrentamiento entre ad
ministraciones, es que yo creo que la obligación de cualquier 
Administración responsable es la de denunciar las consecuen
cias de actos irresponsables, pero no porque el Gobierno Cen
tral o la Administración Central quiera enfrentarse al Go
bierno de la Comunidad Autónoma, y en sentido inverso le 
diría que también estaría con ustedes si hubiera competen
cias aquí y e! Gobierno Central tratara de cercenarlas, por
que no es un problema de que mande uno u otro, no es un 
problema de que esté por encima uno u otro, es un proble
ma constitucional, es un problema de ejercer el poder de 
acuerdo con la ley y de acuerdo con la Constitución y no 
provocar, como muy bien decía el Sr. S~rra,-conflictos inne
cesarios, absolutamente innecesarios. Porque a través de otra 
política, de una política de diálogo y de una política de coor
dinación, podemos meJorar entre todos la seguridad ciuda
dana. Porque apoyando con medios materiales y técnicos a 
las policías locales y coordinándolas, se puede conseguir la 
mejora de los servicios, y no a través de un ente como la 
Mancomunidad, que dificilmente pueda tener competencias 
para constituir una policía rural que dependa -fíjese usted
de! alcalde que tenga la presidencia de la Mancomunidad, 
que en este caso sería el alcalde de Ariany, curiosamente, que 
tendría a su cargo una policía con un presupuesto superior 
al de cualqwer otra .policía local de los municipios que la 
forman y sería el jefe natural de esa policía. ¿En condición 
de qué, me puede usted responder, e e señor sería el jefe de 
esa policía? ¿Cuál sería la correlación de los acto o de las 
órdenes que diera ese jefe presuntamente legitimado y que 
yo le digo que no lo está? ¿Cuáles son las consecuencias de 
todo ello? Hagan el favor de reflexionar. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Té la paraula el Conseller Adjunt a la Presidencia, Sr. '. 

Gilet. 

EL CONSELLER DE PRESIDENCIA (Francesc Gilet 
Girart): 

Gnkies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Continuam exactament en les mateixes línies. Jo e! que 

Ji agrairia és que enlengués és que s'actua amb un sentil de 
responsabilitat, el que voste en certa manera anuncia ho hem 
tengue en comple, és a dic, bi ha informes jurídics que mani
festen i exposen les po sibilita.ts que efectivarnenl hi hagi una 
acció coordinadora per part de la Conselleria, sense cap cas
ta d'enfrontament, jo no m'enfront a ningú, jo em dirígesc 
o els ajuntament es dirigeixen a la Conselleria per coordinar 
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una acció del mateix ajuntament, de la corporació local, i 
aquesta corporació local pot crear policies locals, cossos pro
pis de seguretat dins el seu mateix municipi o dins la seva 
mateixa corporació, i aixo no ha de signi ficar de cap mane
ra un enfrontament amb el Delegat del Govern ni amb cap 
institució. 

Que fa la ConseIleria Adjunta a Presidencia en aquesta 
qüestió, i ho dic per enesima vegada? Coordinar, no posa 
en marxa res, no comandara enlloc, voste mateix ho ha Ile
git dins aquesta part de dossier que voste ha aconseguit. La 
ConselIeria ajuda la creació dins la Mancomunitat des Pla 
d'una policia específica per a aquest territori de la Manco
munitat i sera regida per la mateixa Mancomunitat. Que hi 
haura una comissió de seguiment per veure com s'executa la 
subvenció que pugui donar la ConselIeria? Naturalment, aixo 
ho fa el Ministeri i ho fan tots els Ministeris i no passa res; 
no entenem que aixo sigui vigilar el compliment de res més 
que la subvenció vagi on ha d'anar. Aixo és, en el fons, el 
que fa la ConseIleria es coordinar i ajudar a uns municipis 
a posar en marxa, a intentar solucionar uns problemes que 
eIls mateixos han tocat amb les mans i que els pobles i els 
habitants d'aquests municipis pateixen, aquesta és l'actuació 
de la ConselIeria, sense cap casta d'enfrontament, ni cap ac
tuació de CrA ni res de tot aixo, Sr. Serra, encara que li 
agraesc les seves paraules; senzillament executarn, donam com
pliment a una disposició, a un articJe de I'Estatut d'Autono
mia, purament i simplement aixo. La resta que puguem aquí 
discutir de si efectivament hi ha o no hi ha base jurídica, 
jo entenc que n'hi ha, voste parla de les mancomunitats com 
d'un fet un poc estrany a les corporacions locals; les manco
munitats, d'acord amb la Llei de Regim Local, són entitats 
locals i tenen tota una capacitat d'assumÍr totes les compe
tencies -perdó, no totes les competencies, sino competen
cies i funcions assenyalades a la mateixa Llei de Regim Lo
cal per a les corporacions. I..!única cosa que no poden fer 
les mancomunitats és assumir la totalitat de competencies 
d'un municipi, perque aquí vendria la subrogació dins la ma
teixa corporació i aixo ho tenen prohibit, pero poden fer exac
tament el mateix, exactament cobrir les funcions que mar
quen a les corporacions 10caIs i d'acord amb la lIei nova del 
85 ho poden fer, amb el dret de fer-ho, cosa que no succela 
amb la Llei de Regim Local anterior, les corporacions tenen 
el dret de mancomunar-se, expressió que no s'utilitzava a l'an
tiga Llei de Regim Local, i aquí som a la vertadera discussió. 

Jo entenc que en aquests moments, i ho he de repetir, 
convertim aquest Parlament en un tribunal a veure qui té 
raó o no en té sobre la interpretació d'un articIe o d'un cor
pus jurídic i jo m'atrevesc a dir que no és el lIoc adequat, 
amb tot el meu respecte a aquest Parlament. Hi ha actua
cions d'acord amb l'articIe 103 de la Constitució que I'Admi
nistració pot dur a terme subjectant-se a la llei, sigui l'Admi
nistració que sigui. 1 aixo ho diu efectivament així, 
independentment de dates -I'esperit és darrera les dates mol
tes vegades- el mateix Delegat del Govem quan diu que la 
Mancomunitat del Pla «ha creado o va a cream. Per que 
es dirigeix a nosaltres? S'ha de dirigir a la Mancomunitat 
des Pla, com entenc que també ho ha de fer voste, perque 
la política de coordinació de policies locals és plasmada a 
una lIei de coordinació de policies locals presentada temps 
eruera i vostes, a un deIs articles on s'estableix que es po
dran mancomunar els servicis de policia, vostes s'han preo
cupat ben molt d'esmenar-Io per supressió quan entenem que 

és ben possible fer aquesta Mancomunitat. De tots els servi
cis que estableix la mateixa Llei de Regim local -i no tots 
aixo que quedi clar-. 

1 no ho hem fet d'amagat, independentment de declara
cions o no declaracions, jo estic ben segur que en les decla
racions tant a prensa escrita com no escrita jo he dit que 
la ConselIeria no crea cap policia perque no té facultats ni 
competencies per fer-ho, ni tan soIs la policia autonómica, 
de qué es parla a l'Estatut actual. Dic que no ho hem fel 
d'amagat perque si vp ste lIegeix la Memoria, secció 21 a la 
pagina 15, un deIs objectius per a l'any 1988 era l'entrada 
en funcionament de les policies rural s, i aixo és plasmat a 
la Memoria de la Conselleria, del pressupost de la Conselle
ria, i no s'ha fet d'amagat, estava escrit, i efectivament aquesta 
és la nostra intenció: intentar ajudar uns 13 municipis a so
lucionar un problema que els ha sorgit de temps enrera i que 
avui tenen aquesta intenció política ajustada a la lIei, i aixÍ 
entenem que ha de ser. 

Res més, molles gracies. Supos que ens veurem a la 
Moció. 

Il.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat d'aquesta Interpel·lació, passam a la se
güent que és la registrada amb el n? 972/88, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política del Go
vern de la Comunitat Autonoma en materia de Taxes. Per 
part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el 
Diputat Sr. Antoni Costa i Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
A aquesta dreta tan preocupada per la seguretat ciuta

dana en el sentit més ampli haurÍem de comenc;ar per 
recordar-li que també és inseguretat ciutadana cobrar taxes 
als ciutadans que no estableixi la lIei i que aixo no és menys 
greu, perque vulnera un estat de dret, que robar a algú un 
sac de garroves o coses d'aquest tipus. No és menys greu, 
també els hauria de preocupar, i perdonin que comenci per 
aquÍ, perque veig que els preocupa molt aquest tema i no 
els preocupen altres. 

La Constitució espanyola, a l'articJe 133, reconeixia i re
coneix a la Comunitat Autonoma la potestat d'establir i exi
gi¡; tributs d'acord amb la Constitució i les Beis; així mateix, 
a l'articJe 158.l.b) de la Constitució enumera les taxes entre 
els recursos de la Comunitat Autonoma. Fent ús d'aquest dret 
constitucional, dia 9 de desembre del 1986 es va publicar la 
LIei de Taxes de la Comunitat Autonoma, aprovada per una
nimitat en aquest Parlament, una Llei de Taxes que al seu 
article 16 diu: «Les autoritats o els funcionaris que amb dol, 
culpa o negligencia greu adoptin resolucions o realitzin actes 
amb infracció de les nonnes establertes en aquesta materia 
han d'indemnitzar la Hisenda de la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears pels danys i perjudicis que produeixin, 
independentment de la responsabilitat civil, penal o discipli
naria que els podría correspondre», un article realment dur 
per una llei que fIxa els drets deis ciutadans i que fIxa les 
taxes que els ciutadans han de pagar per distints serveis pres
tats per la Comunitat Autonoma. 

A l'article 3, aquesta llei diu que «pertoca al Parlament 
de les Illes BaIears, mitjalll;ant una llei específIca, de fer l'es
tabliment i la supressió de les taxes així com la determinació 
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del fet imponible que el subjecte passiu de la ba<;e deis tipu 
de gravamens o tarüa, de les excepciollS, les bonificacions 
j les reduccions ¡deis allres elements detenninants de la re
lació jurídico-tributaria i de I.a quantia deis dcbits~) . L:apar
'tal 2 estableix que la Ud de Pressuposts de la Comunitat 
Autonoma de les mes Balears po modificar les laxes regu
lades per aquesta llei. J..:article 7 i 1'11 fan referencia lambé 
a com s'han d'utilitzar o com s'han de posar aquestes taxes. 

Els faig tot aquest discurs perque em consta que en 
aquesta Comunitat Autonoma hi ha Conselleries que cobren 
quantitats important , quanulals de fin 15.000 pessetes, sense 
que aixa vengui eSlablerl ni per la L1ei de Taxes ni pels Pres
suposts d'aquesta omurulat Autonoma, i aixo, senyors del 
Govern, és un tema molt greu, és un tema molt greu, és un 
tema de vulneració dels drets deIs ciutadans, de vulneració 
de l'ordre jurídic de la Comunitat, i per tant jo pens que 
s'haurien de preocupar un poc també per aquest desordre que 
crea entre els ciutadans I'aplicació incorrecta de les lIeis. 

Jo cree que és important l'ordre públic, pero també és 
important i les democr:kies, sobretot, es manifesten per una 
cosa, pel compliment de les normes legals, per la garantia 
jurídica que dóna a tots els ciutadans ser protegits davant 
la lIei i per no permetre els abusos d'organismes oficials o 
privats davant aquests ciutadans que sempre són més febles. 
Per tant, cree que és important que la política de taxes de 
la Comunitat Autonoma s'ajusti a la Uei aprovada per aquesta 
Comunitat Autonoma i que les taxes que s'han cobrat als 
ciutadans al marge d'aquesta llei siguin reposades al lIoc que 
els toca, que és la butxaca d'aquests ciutadans. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govern, té la paraula el Sr. Conseller d'Eco

nomia i Hisenda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

Sr. Costa, jo aquest matí i ahir quan preparava la inter
venció, amb el meu equip he fet un poc de ... per veure real
ment distintes suposicions per on podia venir la seva lnter
pel·lació. Jo intentaré complir-la contestar-li, perque realment 
si jo hagués sabut que voste em denunciava fets concrets, 
el més concrets possible, m'hagués permes investigar i tal ve
gada contestar millor al que voste diu. Per altra part, jo ex
plicaré succintament, si m'ho permet, davant la Cambra la 
política i la interpretació, pero abans vull concordar una se
rie de coses. 

Jo pens que n;alment la seguretat jurídica és una de les 
coses més importants dins una democracia, dins una monar
quia constitucional. Jo som de dretes, ho he dit sempre, i 
vull defensar almenys tan bé com voste, i diria encara més, 
sempre en un estat d'incentivació, aquesta seguretat jurídica 
que cree que ambdues parts hem de contribuir a crear. 1 tam

bé vull concordar exactament amb el que voste ha dit quant 
a la cosa histórica, efectivament nos al tres tenim una Llei de 
Taxes, la 7 del 1986 que va entrar en vigor dia 19 de desem
bre, tenim aquesta llei que l'hem d'enll~ar amb l'artiele 7.2 
de la LOFCA, i és una llei que com voste ha dit molt bé, 
jo li ho diré sense citar els artieles, fa una definició del que 
són taxes realment bastant similar a la definició elassica, 
menys perfecta, li vull dir que amb una certa falta de visco
sitat -per no haver participat en la seva redacció, he vist 

que hi havia artieles mal copiats i he vist que hi havia tal 
vegada esmenes mal dutes després a la llei- i efectivament 
després de definir el que són taxes, estableix tot el regim ju
rídic d'aquestes, com es creen, com es modifiquen, etc., etc. 

Aleshores, jo li vull dir que des que es va publicar aques
ta llei, quant a noves taxes per llei no se n'ha creat cap. Na
turalment li he de dir, com a Conseller d'Hisenda, si voste 
no demostra el contrari i per curar-me amb salut com a con
seqüencia de la seva intervenció, jo també faré una bona bu
gada a veure que pass a, que tampoc no hem creat cap tipus 
de cosa que sigui taxa vulnerant la llei. Altra cosa hem fet 
amb els preus, vull dir que efectivament han sortit una serie 
de decrets que jo li vull esmentar, més que res per donar-li 
informació perque tal vegada voste em parla de preus i com 
que fa referencia a l'artiele 15, aleshores li vull dir que hi 
ha hagut di verses disposicions, per exemple de la Conselleria 
d'Educació i Cultura, que amb posteritat a la llei han creat 
preus, han actualitzat preus quant a l'Arxiu de! Regne de Ma
llorca, al Museu de Mallorca, al Museu de Muro, al Museu 
d'Eivissa, al Refugi Alberg de Torre d'en Gauxa, etc., etc., 
no el vull cansar, aixo s'ha fet quant a preus; també la Con
selleria de Turisme, el mes d'abril del 87, va treure un Decret 
en relació amb la Residencia de Can Picafort i Cala Ratja
da, via preus; també s'han actualitzat els preus del BOCAIB, 
i li vulI dir que pel que fa referencia a taxes no n'hem creat 
cap de nova, no hem intentat vulnerar la llei i pel que fa 
al quantum d'aquestes taxes, concretament he pogut compro
var que a la Llei de Pressuposts del 87 no es varen tocar, 
practicament eren actualitzades, i en canvi a la Llei de Pres
suposts en que jo vaig participar i que varen aprovar tots 
junts, les varem incrementar en un 1,050,10, cosa que no va 
discutir ningú. 

Tant és així que aleshores jo vull contestar, ja que m'ha 
interpel·lat, quina política duim en aquest sentit i li vu!l dir 
que en relació amb l'any 1987, o sigui quan jo vaig prendre 
possessió, la política va ser molt concreta, és a dir que real
ment jo em vaig trobar amb un pla de govern, havia d'acom
plir uns objectius, unes finalitats i aleshores havíem de cer
car de quina manera podíem recaptar rnitjans per complir 
aquests objectius, un són les taxes, i vaig procurar inculcar 
al meu equip la maxima diligencia recaptatoria dins 1987 en 
relació amb aquestes taxes. Després, el 1988, la política va 
ser la següent: vaig mirar el marc; jo tenc un marc en aquest 
moment, que és la mateixa Llei de Taxes, que m'integra, a 
part d'aquesta regulació, d'aquest regim jurídic, d'aquest pro
cediment sancionador que no és original, si té una originali
tat constitucional, que consisteix que és la primera vegada 
que es fa una recopilació i s'integra «totum devolutum», tot 
el que hi havia per integrar-se d'acord amb l'artiele 7 de la 
LOFCA. Aleshores la política és primer mirar a veure si hi 
són totes les que hi han de ser i a veure si realment hi ha 
objectes que puguin ser imponibles via taxes que s'han d'in
corporar, lógicament, d'acord amb el procediment que esta
bleix la llei, i tot aixó dins I'altre marc que també em fixa 
la !lei, que és el de procurar d'aproximar-me al cost real de 
les taxes. 

Aquest tema és el de la política d'avui, que cree que 
l'hem complida. En pla 1987, si els interessa, podríem dir 
que s'ha complida en un 11 % de més; els ingressos obtin
guts per taxes, taxes regulades per la llei, les quantitats pre
vistes que varen ser les que es duien de la Llei de Thxes, quan 
s'han donat exactes, que feien I'objecte de la taxa o del preu, 
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s'ha complit, i aleshores jo voldria fer constancia davant el 
Parlament, perque cree que és un bon eco per arribar a I'opi
nió pública, que hem actuat amb diligencia i que, al contrari 
d'informacions que he vist a vegades als mitjans que fan in
terfase entre nosaltres i els ciutadans, sobre que reaJment aixó 
no havia anat bé, jo li puc dir que el producte obtingut, el 
contre s'ha acomplit amb un 11 fIlo de més i si li interesa ti 
puc retre comptes detallats. 

Quant al futur, jo dic que aixó és la política d'avui, per
que em trob amb un tema d'una certa inseguretat jurídica, 
és a dir, que I'artiele 133 de la Constitució, que crec que real
ment és I'article que s'ha d'esmentar, amb un gran respecte 
cap a la Constitució, és a dir, que si tenim respecte a la Cons
titució, dins aquesta fidelitat constitucional de la qual farem 
una vegada més acte d'afirmació, és a dir, que si qualque 
di a, per exemple, volguessin que les Balears o Mallorca, la 
seva longitud est fos un poc més enlla de la Peninsula, seria 
sempre dins la Constitució, dins aquest respecte I'artide 133 
de la Constitució, que ens va molt bé per defensar, per exem
pie, coses que hem defensat quant a la finan<;ació, quant a 
la fiscalitat, quant a les taxes, quant als tributs crea una cer
ta inseguretat per tal que diu que hem de respectar les lleis 
i en conseqüencia entenem que les lleis del Govern Central 
són d'aplicació i aquestes lIeis del Govern Central actualment 
vigents creen uns certs núvols enfront, ates que la situació 
actual crea distints problemes, als quals el Tribunal Consti
tucional ja ha sortit a camí, no massa favorables a una fis
calitat própia de les Hisendes Autónomes, i per altra part 
perque aquí apáreix la nova Llei de Taxes i Preus Públics 
del Govern Central. Aleshores aquesta llei és una llei que -
ternm I'avantprojecte, l'hem repartit, és a punt d'aprovar-se
és una lIei que ens obligara a canviar de política. 

De manera que li he volgut explicar quina és la política 
fins avui i quin_a sera la política a partir de dema a causa 
d'aquesta lrei que haurem de tenir en compte. Aleshores hi 
ha una cosa bona i és que realment, des del punt de vista 
de preus, no hi havia hagut mai a Espanya una Llei de Preus 
Públics, hi havia hagut una Llei de Taxes, hi havia hagut una 
doctrina molt simple, taxa per imperi decent, preu contrac
tual, sempre dins els principis de la legalitat, peró realment 
havíem actuat per doctrina. Tendrem per primera vegada una 
llei que sera d'aplicació a la comunitat, perque així ho diu 
la Constitució, I'article que voste ha citat, que ens donara 
per primera vegada un marc que haurem de respectar, men
tre no escanvil, quant a preus públics, i aquesta llei realment 
és la llei que en certa manera aquesta política que ja li he 
dit que d'aquest mare, marc diguem de l'Estatut, marc de 
la nostra Ilei, la resolució del mateix Parlament, que també 
m'ha donat un carní, i aquí vull fer constar que tenc la sort 
que les resolucions del Parlament estimulen la feina, anava 
amb aquest sentit, es ves modificada d'aquí a final d'any per 
la possible entrada en vigor d'aquesta llei que ens modifica 
el marc i que jo vull anticipar perque no pareixi que hi ha 
un canvi. 

Grades. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Srs. Portaveus de Grups que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Només per dir que aquí s'ha fet una afirmació per part 

de l'interpel·lant, que diu que es cobren taxes no legals i no 
ha especificat casos concrets. Per tant ens hem quedat amb 
una Interpel·lació amb la qual realment jo he quedat una 
mica sorpres, perque no s'ha vist on és aquesta il·[egalitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té [a parau[a 

el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Avui no em pot salvar ningú, perque he vengut aquí des

prés de llegir tot el matí que la Interpel·lació del Grup SO
CIALISTA, on diu «davant la interpretació que fa el Go
vern de la Comunitat Autónoma de I'artide 15 de la Llei de 
Taxes, i la distorsió etc., etc.», m'he passat estudiant l'article 
15, que defineix el que no són les taxes precisament per po
der saber el que són les taxes a que es refereix la llei, i com 
que no hi podia treure res he confiat en el Reglament de la 
Cambra, i he dit com que el Reglament diu que l'interpel·lant 
és el primer qui parla, ell m'ho aclarira, i he escoltat amb 
molta d'atenció l'interpel·lant, Sr. Costa. 

Sr. Costa, voste m'ha explicat la historia de la Constitu
ció, després la Llei 7 del 1986, que és la de Taxes, i després 
m'ha parlat de l'artide 16, de l'artide 3, de l'article 7, de l'ar
tide 11, i jo deia a veure quan vendra el 15, a veure quan 
vendra el 15, i el 15 no l'ha anomenat. Per tant, no m'ha 
adarit res i ara no sé que Ji he de contestar, perque dar, aquí 
diu «Política general del Govern de la Comunitat Autónoma 
en materia de taxes en virtut de l'articIe 15» i ha ha anome
nat tot manco de I'artide 15. Es ver que ha dit que era molt 
important el dret deis ciutadans, que era molt important no 
vulnerar aquests drets dels ciutadans, etc., etc., fins i tot, com 
ha dit el Portaveu d'UM, ha fet unes certes acusacions que 
no ha matisat o que no ha concretat i que, ciar, tampoc no 
es poden contestar i crec que sí, que agrairíem que es digués. 

1 després la qüestió de l'ordre públie, que supOs que ve
nia en combinació amb la Interpel·lació anterior, que tant 
important era el tema de l'ordre públic com el de les taxes 
perque la vulneració de les taxes era una vulneració deIs drets 
deIs ciutadans com l'ordre públie, etc., etc., que també m'ha 
paregut molt bé, peró poca cosa té a veure amb l'article 15. 

Després, efectivament, ha dit com a concIusió final, i 
d'aixó li he agrait la síntesi, que és important que aquests 
doblers es tornin als ciutadans. Efectivament, jo cree que si 
és un error s'esmenara, si és una mala interpretació, també, 
i si és d'aplicació de I'artiele 16 supos que també s'actuara 
en conseqüencia, pero el més important, com voste ha dít, 
és que tornín, si hi ha qualque cosa en aquest sentil, í per
doni que no pugui ser més explicit perque no tene més da
des per contestar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula per part del Grup interpel·lant, El Dipu-. 

tat Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Grades, Sr. President. 
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ib Jo no volia ser tan enigmatic, la veritat. Pensava que 
tritS els Diputats ~'aquesta C~mbra prestaven atenció a I~ 
rébtes parlamentanes. Fa aproXlmadament un mes aquest DI
. Utat va fer una Pregunta al Conseller de Sanitat sobre I'apli 
~ci6 d'una taxa concreta, i concretament aquesta taxa es re
feria a Diplomats en Sanitat. L1ei de taxes, la laxa 3a, secció 
la¡ matrícula de cursos sanitaris, 2.500 pessetes; preu que es 
coora als alumnes matriculats als cursos de Diplomats en Sa
nitat, 17.500 pessetes, 15.000 pessetes més del que estableix 
la llei. 1 dic aixo perque quan vaig fer aquesta pregunta el 
Sr. Conseller de Sanitat va fer referencia a l'artiele 15 de la 
LIei de Thxes, i l'artiele 15 és aquell que diu el que no són 
taxes, efectivament, i concretament diu: «No tenen la consi
deració de taxes les tarifes o els preus exigits per l'Adminis
tració de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears o per 
les entitats autonomes de caracter administratiu que depe
nen de la venda d'impresos i publicacions -cas a que feia 
referencia el Sr. Forcades en la seva intervenció, amb l'actua
lització de preus-, serveis de fotocopies, prestacions de ser
veis culturals, esportius o de Heure i inscripció i matrícula 
de cursos o cieles de formació que no tenguin un caracter 
periodic». Aquest no és el cas, el cas de que li parl són uns 
cursets que se celebren periodicament i deIs quals es cobren 
una taxa no autoritzada per la Comunitat Autonoma, que 
nosaltres coneixem, aixo pot passar amb altres taxes, a altres 
Conselleries, pero aquesta concretament tenim proves que és 
així. 

Per tant, hi ha una vulneració del marc jurídiCo qlJe per 
altra banda no entenc com pot crear inseguretat al Sr. Con
seIler d'Ecopomia i Hisenda; els marcs 'jurídics creen segure
tat, siguin eSÜltals, siguin 'autonomics, mai no poden crear 
inseguretat, cadascú s'ha de moure dins el marc que li toca, 
i la Comunitat Autonoma s'ha de moure dins el marc que 
marca la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i les lleis que 
emanen d'aquestes dues Ileis marco Per tant no entenem que 
aixo crei" cap inseguretat a l'hora d'elaborar taxes per part 
de la Comunitat Autonoma, entenem que aixo propicia que 
hi hagi un marc concret on es pot moure el Govern de la 
Comunitat Autonoma per fIxar aquestes polítiques que li són 
propies. 

Respecte del Sr. Capó, el meu defensor-atacador en les 
últimes intervencions, jo no sé que dir-ti. La Interpel·lació 
no l'he feta al seu Grup, l'havia feta al Govern, no esperava 
que voste em contestas, sinó que fIxas la seva postura. Per 
tant crec que cadascú juga el rol que ti correspon, aquí qui 
contesta les interpel·lacions no són els Grups Parlamentaris, 
sinó el Govern, i lament molt que amb el meu enigmatisme 
hagi produi"t que el Portaveu d'UM i potser del CDS no ha
gin pogut intervenir esperant que fixas la postura. La postu
ra és elarament que aquí, a través d'una pregunta, havia que
dat constatat que es cobraven taxes que no corresponien per 
Ilei, que existeixen proves que aixo és així i que es vulnera 
el marc jurídic de la Comunitat Autonoma davant ciutadans 
que es troben bastant indefensos perque assisteixen a uns cur
sets que després són objecte de qualifIcacions. Per tant, creirn 
que és important que s'hi posi remei; que efectivament, ja 
que s'ha vulnerat la Ilei, es puguin tornar a aquests ciuta
dans els sous públics que els han cobrat indegudament i que 
el Govern actui" amb rigor en aquest tema. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

Quan li he parlat, Sr. Costa, d'inseguretat jurídica, pos
siblement no m'he explicat bé. No em referia que la insegu
retat me la creas la llei nostra, feia al·lusió a l'artiele 133, 
que realment és ben elar, i a les interpretacions que els tribu
nals han anat fent d'aquest artiele 133, que jo respecto i es
tudil, i que per complir un mandat del Parlament intent pro
funditzar, pero que realment, quan el Govern Central dialogá 
amb nosaltres té en certa manera no vull dir dues cares, per
que no són les mateixes persones; per una part ens animen 
a no fer massa cas d'aquesta interpretació restrictiva i per 
altra part ens diuen: bé, a més ho podem pactar. No es trac
ta d'aixo, es tracta que via l'artiele 133 de la Constitució ens 
trobam que respecte de les lleis ens posen una certa insegu
retat dins la nostra fiscalitat, era aixo. 

Respecte d'aquestes 2.600/17.000 pessetes, jo no li con
testaré amb la xifra, perque si voste va fer una pregunta al 
Conseller de Sanitat, li va contestar o li ha de contestar, i 
aixo és un document, la contestació és quan es fa la pregun
ta que s'ha de fer, que realment sera un fet. 

El que sí li vull dir és que tenim una L1ei de Taxes que 
aelareix i detalla el que són taxes, i l'artiele 15 no defineix 
el que no són taxes, és una aportació, jo que ho he estudiat, 
posa uns exemples de coses que no són taxes. Estic parlant 
en termes generals, no defens en aquest moment -respectin 
el meu 'punt de vista, per favor, estic en aquest moment abo
cant aquí, en públiCo els fruits d'uns estudis-, dic que la L1ei 
de Thxes d'acord amb la normativa que segueix de la Llei 
General 1tibutaria, d'acord amb les normes tributaries ben 
fetes, fa un aelariment d'allo que regula, detallat. No és una 
llei que defineixi el que són preus públics, sinó que a títol 
d'exemple, i aixo en aquest moment ho dic amb tota la vo
luntat raoDllble del Conseller, perque sapiguen quina és la 
meva política, és a dir, que no he actuat d'aquesta manera 
pero hi actua,ria, és a dir, que si hagués d'actuar, actuaria 
amb el convenciment actual que realment aixo és una expli
cació del que no són taxes, pero no és un limitatiu del que 
pugui ser preu público 

Per altra part, aquesta discussió es pot considerar bi
zantina en el sentit que realment he esmentat, i jo vull preci
sar perque és important, és important perque la nova llei de 
Taxes i Preus Públics, i aleshores aquí vull que sapiguen que 
realment m'he posat en un compas d'espera respectuós, tenc 
una informació, tenc l'avantprojecte, l'he repartit, he parlat 
amb el Sr. Morey, he parlat amb els seus col·laboradors, és 
a punt de sortir, i jo, respectuosament, em trobo que aques
ta llei em canvia completament el marc i que possiblement 
obligara el Parlament modificar o a revisar absolutament la 
Llei de Thxes, per tal com, fixin-se vostes, els esmentare una 
serie de casos molt especials, ens trobam, per exemple, que 
diu que no sera taxa una cosa que avui era fonamental, o 
sigui que concretament s'exelou «la utilització del domini pú
blic com a fet imponible susceptible de ser gravat mitjan
¡;:ant taxes i s'haura de recórrer a la fórmula prem), o sigui 
que un tema tan fonamental com és l'ocupació de domini 
públiCo canvia radicalment l'ocupació, i després ens modifica 
la definició de taxa i diu que a pesar que existeixin determi
nades prestacions de serveis, d'acord amb la regulació del que 



1180 DIARI DE SESSIONS / Núm. 32 / 25 de maig del 1988 

és la definició de taxa de l'article Ir. de la nostra llei, que 
és copiat, aixó pot ser susceptible o haura de ser susceptible 
de regulació per preu sempre que concorrin determinades cir
cumstancies com, per exemple, que essent una cosa que ho 
pogués administrar un particular, no ho pugui fer perque hi 
hagi un problema de tutela, de fon;:a o del que sigui i, per 
altra part, diu que fins i tot a partir d'ara les taxes es podran 
modificar via decret. Aleshores, d'una lectura que pareix que 
fins i tot vol restringir la parafiscalitat, ens canvia complela
menL el marc de manera que el concepte i la definició de 
taxa i de preu públic canvien radicalment i aixó fa que quan 
jo dic la política de la ConseIleria és aquesta, canviadl, per
que realment amb I'entrada en vigor d'aquesta I1ei canvia ra
dicalment. AIeshores, pens que seria absurd culminar, a part, 
de la labor de recoIlir de dades, i no esperar que aixó entri 
en vigor, que és a punt de fer-ho, perque crec que haurem 
de fer una modificació substancial de la I1ei. 

Després Ji vull dir diverses coses que he descobert estu
diant la Llei de Taxes. Per exemple, fins i tot hi ha buits, 
és a dir que dins aquesta I1ei 4i ha unes taxes referides a 
una determinada Conselleria que queden en blanc i les co
bram, és a dir, que si hi ha qualque vulneració, pero jo m'he 
trobat, no he profunditzat en si és una transcripció de butl
letí o si és una falta d'aportació de la mateixa ConseIleria 
d'Hisenda, és en blanc i la cobram. 1 per altra part també 
li vull fer notar que des que va entrar en vigor aquesta Ilei, 
així com hem dit que el seu objecte més important, a part 
de la regulació, regim jurídic o tal i tal, era fer també una 
integració de tots ds conceptes heretats a l'article 7.2, hi ha 
hagut, per exemple, transferencies posteriors a aquesta Ilei i 
en conseqüencia, per exemple, dins el tema sanitari, no obli
di, i jo lampoc no oblidaré la seva obsevació o la seva de
núncia, que en virtut de l'article 2, cree, de la mateixa llei, 
jo puc actuar d'acord amb el principi de legalitat sense ha
ver incorporat la taxa a la llei o haver modificat la llei. Ales
hores, jo 110més li volia fer aquestes aportacions perque crec 
que realment l'aparició de la Ilei nova ens obliga a reflexio
nar i a culminar les feines per actualitzar aquests conceptes. 

Moltes gracies, Sr. President. 

1Il.-) 
EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el capítol d'interpel ·lacions, punt n? II de 1'0r
dre del Dia, passam a debatre el punt fU, que és l'esmena 
a la totalitatdel Projecte de Llei de Proposició de Llei Orga
nica de transferencia de competencies en materia de régim 
d'aigües i aprofitaments hidraulics, presentada pe! Grup Par
lamentari PSM-EEM i registrada amb el n? 1194/88. Per de
fensar l'esmena, té la paraula el Portaveu Sr. Joan Francesc 
López i Casasnovas. 

EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El Govern de les Illes Balears sotmet avui a la Cambra 

un Projecte de Llei de Proposició de Llei Organica de trans
ferencies en materia de regim d'aigües i aprofitaments hidrau
lics. La primera pregunta que ens hauríem de fer com a Di
putats és per que, per quin motiu el tema d'aigües i no altres 
temes que també poden ser ampliament beneficiosos per a 
la nostra Comunitat Autónoma, per a l'exercici de l'autogo
vern, peró la nostra intervenció, avui, no es fIXara en el tema 
del contingut de la llei, és a dir, en els beneficis que pot re-

percutir damunt la nostra Comunitat Autonoma el fet de 
comptar amb competencies sobre aquesta materia important 
com tantes d'altres, sinó que volem analitzar en profunditat, 
com diu el meu company Sebastia Serra, el tema competen
cial a la nostra Comunitat Autónoma, perqué és obvi que 
l'exercici de l'articie 150.2 de la Constitució Espanyola, que 
permet, rnitjan~ant Ileis orgimiques de transferencies, augmen
tar el sastre de competencies d'una Comunitat Autónoma, 
és un recurs que es pot exercir i que s'ha d'exercir, al nostre 
entendre, damunt aquelles competencies que la Comunitat 
Autónoma no té a les nostres iIIes. 

I.;article 10 de I'Estatut d'Autonomia paria, al seu apar
tat 6, que la Comunitat de les Illes Balears té competencia 
exclusiva en les materies següents: «Punt 6, regim d'.aigües 
i aprofitaments hidraulics, canals i regatges, 'aigües minerals 
i termals. En l'exercici d'aquestes competencies, en correspon
dran a la Comunitat Autonoma la potestat legislativa, la pa
testat reglamentaria i la funció executiva». Es molt impor
tant parar emfasi en el tema de la potestat legislativa sobre 
regim d'aigües i aprofitaments hidraulics, i dic ac;o perque 
aquest article, en teoria, hauria de recollir el que l'articie 148.1 
de la Constitució Espanyola diu respecte de les comptencies 
que podran assumir les Comunitats Autónomes, punt !O, «els 
projectes, construcció i explotació deIs aprofitaments hidrau
lics, canals i reguius d'interes de la Comunitat Autónoma a 
les aigües minerals i termals». Fixin-se bé la diferencia: l'Es
tatut d'Autonomia, que és llei organica, parla de regim 
d'aigües; l'article 148.1 de la Constitució parla de projectes, 
construcció i explotació deIs aprofitaments. Diferencia fona
mental, per tant, que genera al nostre entendre una situació 
clara d'atribució de competencia en materia legislativa, en ma
teria d'ordenació, en materia de concessió de recursos hidr¡lU
lics. Precisament és en aquest punt que justifica el Govern 
a presentar una Proposició de L1ei que demana que la po
testat legislativa, ordenació i concessió de recursos, vengui 
a aquesta Comunitat Autonoma. 

Sres. i Srs. Diputats, d'aquelles pluges, aquests fangs. Mi
rin per an, parlant d'aigües, ens hem de referir a una situa
ció que ve d'enfora; les pluges es remunten als pactes auto
nomics, les pluges s'han de remuntar també a la L1ei Orgaruca 
de remunització de procesos autonómics, on es genera una 
nova afirmació de l'Estat i concentració de poders a l'Estat 
Central que confon massa vegades el que és una competen
cia harmonitzadora amb seflZillament una concordan9a en 
l'atribució de les competencies. A~ó, al nostre entendre, és 
reduir la capacitat autonómica en aquest cas, el cas que es
tudiam ara, de la nostra Comunitat, a un tractament basica
ment administratiu del problema autonómie, es renuncia a 
l'empenta democratica que també pot tenir avui la reivindi
cació autonómica per anar reformant un Estatut que no pel 
fet de tenir una Constitució escrita ja podem donar per re
format. Es considera que l'Autonomia j a només . és un pro
blema tecnic o administratiu de desmuntament de determi
nats aparells centralitzats i racionals per a la seva 
burocratització, es constata la manca d'un model final, i el 
Govern -el Govern Central, en aquest cas- manté una vo
luntat que el possible model sigui uniforme. 

Si acudim a la sentencia del nibunal Constitucional con
tra alguns articles de la LOAPA, llegim textualment: «Preci
samente -diu- el régimen autonómico se caracteriza por 
un equilibrio entre la homogeneidad y la diversidad del sta
tus jurídico público de las entidades territoriales que lo inte-
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Sin la primera no habría unidad ni integración en el 
:;~nto estatal. sin la egunda 00 existiría verdadera plura
lidad ni capacidad de autogobierno, notas que caracterizan 
el Estado de las Autonomias». Fixin-se bé, és aquesta n
tencia, i en aquesta mateixa pagina de la enteocia on 'afir
ma Que la uniformització és contradictoria amb autonomies, 
que justament la diversitat, que també s'hi trbba conlinguda 
si anam a una lectura autonomista de la Constilució, ju. ta
ment la diver ita! és I'expressió substancial de l'Estat de le 
Autonomies. 

Ido bé, la lectura que des del Govern es fa quan es duu 
a aquest Parlament el Projecte de Llei d'una proposició de 
transferencies, és la lectura restrictiva, és la lectura que da
valla el lIistó, és una lectura reduccionista de les nos tres com
petencies, de les nostres possibilitats autonomiques. Ido bé, 
aquells pactes autonomics que vam parlar de cafe per a tot
hom, jo diria que no és cafe, perque el cafe activa, deixon
deix, a~o era més tost camami[ ·Ia que abaixava el !listó de 
les reivindicacions nacionals i [es aigualia, es desactivava ales
hores el caracter rupturista que tenia i té encara la reivindi
cació plurinacional, és a dir, la diversitat reconeguda dins l'Es
tat quant al títol 8e de la Constitució Espanyola. 

Mirin que som davant un tema seriosíssim, considerem 
que en materia d'aigües I'Estatut d'Autonomia atribueix com
petencies plenes, competencies exclusives. 1 per que deim a¡;o? 
Llegim, per exemple, l'article 149.1 de la Constitució E~pan
yola i ens adonarem precisament que al punt n° 22, si no 
m'equivoc, efectivament, parla que l'Estat tendlá competen
cia exclusiva en legislació, ordenació, con,cssió de recursos 
i aprofitaments hidraulics, atenció, «si les aigües pass en per 
més d'una Comunitat Autonoma». per més d'una Comuni
tat Autonoma. Per quantes Comunitats Autonomes passen 
les aigües, a les Illes Balears? Es una dada estrictament geo
grafica, una dada estrictament natural, estrictament real i com 
a tal recollida per un Estatut d'Autonomia que e"n aquest cas 
no feia més que ficar el que era necessari que es posas a 
unes illes, la qual cosa és tenir competencia exclusiva en ma
teria d'aigües, a unes illes és absolutament imprescindible. 

Si són competencies nostres, per que demanar-Ies ales
hores a les Corts Generals? Si és competencia exclusiva pro
pia, per que hem de posar controls? Per que hem de posar 
fórmules, modalitats de control i seguiment, que en cas d'in
compliment deis requisits que s'explica a la lIei, l'Estat ad
vertira la Comunitat Autonoma i fins i tot podra suspendre 
les facultats que la llei mateixa li atribueix? Nosaltres pen
sam que a~o és molt greu, a~o és un atac frontal a la inter
pretació de l'Estatut d'Autonomia, i, com vostes saben, les 
lectures jurídiques es fan des de perspectives polítiques, les 
lectures jurídiques no són iguals, sigui quin sigui el color po
lític d'un Govern o d'un aItre. Exemples n'hi ha a bastament 
i per a nosaltres és una prova inequívoca que si esfa la inter
pretació de seguir la via de la sol·licitud a les Corts Generals 
es fa una estafa a l'Estatut d'Autonomia. 

Sres. i Srs. Diputats, jo demanaria una reflexió serena 
sobre aquests temes. Jo ja sé que el Govern de les Illes Ba
lears només ha estat capay d'interposar recurs d'inconstitu
cionalitat -o d'anunciar que el posaria, que és diferent
en temes de finan~ament o d'anunciar al Govern Central el 
conveni per a vivendes de protecció oficial o també anunciar 
que amb la Llei de Costes sembla que intenten posar un re
CUrs d'inconstitucionalitat, pero no ho han fet amb altres ma
teries. Per que no és el moment de parlar de I'actitud del 

Govern en materia de la Llei de Patrimoni Espanyol? Per 
que no és el moment de parlar de la Lid de la Funció Pú
blica, de les mesures reguladores de la funció pública? Per 
que no és el moment de parlar de moltes altres qüestions, 
situacions jurídiques que lesionen o poden interferir alguns 
aspectes fonamentals de l'Estatut? 

Precisament, Sres. i Srs. Diputats, aquesta és una llei que 
pot anar en contra, que va en contra d'una interpretació am
plia, autonomista de I'Estatut. 

Jo voldria contar una breu historia. Fa un munt d'anys, 
a un jove pastor de la Cerdanya, alla al Pirineu de Lleida, 
li va succeir un fet extraordinario Pocs dies abans de partir 
cap a fer el servei militar, havia sortit a passejar amb la seva 
estimada al·lota carena amunt cap a la Font de les Aigües 
Fredes, era primavera i la natura convidava a la sensualitat 
i a ['exhuberancia. Entre la tristor del comiat i l'emoció del 
moment, en lloc solitari, vingué l'amor, passaren coses i que 
va succeir? No vos penséssiu, van prometre's allo que és fa
cil de prometre i mal de complir i en testimoniatge, a una 
escorxa" de pinavet, deixaren els seus noms gravats." I::arbre 
era vell i amb l'ardor del sol d'estiu aquella escorxa per l'amor 
gravada va caure al congost i l'aigua cirstal·lina se la va en
dur carena avall entre les turbulencies com les promeses pu
res d'amor -o promeses de programes electorals, per 
exemple- es deixen arrossegar per la duresa de la vida ter
bola de les praxis quotidianes. 

Aquella fusta d'amor va ser engolida per I'aigua dins un 
avenc fosquíssim i desaparagué. Mesas després, quan la .tra
muntana bamulava pels penyals de la Mola -perque he obli
dat de dir que aquest jove va venir a fer el servei militar a 
la Mola, és a dir, a Maó, a Menorca-, el pastoret soldat 
de la Cerdanya era de maniobres pels boscos de Cala Galda
na -ahir verge, encara no martir- i el seu escamot desta
cal prop de la Font deIs Eucaliptus, endinsant-se pel Barranc 
d'Algendar com vostes saben, va beure amb an ia I'aigua ge
lada i en posar dins la comba de les man aquell raig po_ o 
tent, quina sorpresa, que diríeu que va ortir d'aqueU faig? 
Va sortir I'escorxa. 

Vostes, Sres. i Srs. Diputats, ja ho endevinaven: una fusta 
de pinavet, una escorxa amb dos noms gravats, una promesa 
d'amor feta alla pels cingles deIs Pirineus sota la mirada al
tívola de les blaves carenes, etc., etc. 

Volen cap prova més escaient que l'aigua elara de les 
nostres iHes no s'esgotara mai, ja que ve directament de les 
ncus perpelues? La salinització deis aqüifers de Ciutadella, 
de Campo. d'Eivi xa, són iI·lu ions, no hi ha problema, 
l'aigua de les nostres iIIes, de les no tres fonls, ve deIs Piri
neus. Visea la germanor hídrica deIs Pa"i o Catalans. Que 
no s'ho creuen? Tenen l'ocasió de demostrar-ho. Votin sirlce
rament l'esmena que propugnen. Si vostes voten I'esmenta a 
la totalitat que nosaltres propugnam demostraran clarament 
que interpreten que les aigües de les Illes Balears no vénen 
del Pirineu, són a la nostra Comunitat Autonoma. En defi
nitiva, no es pot aplicar a les nostres illes I'artiele 149.1, apar
tat 22, de la Constitució, és a dir, que només l'Estat té com
petencia exclusiva quan les aigües discorren per més d'una 
Comunitat Autonoma. Aquesta és la base i és una base logi
ca, és una base natural, no s'ha d'anar a pidolar a Madrid, 
no s'ha de demanar almoina en una qüestió que competen
cialment és nostra, que ens pertany, que ens correspon. 

Aquesta és la motivació fonda, nosaItres pensam que és 
un tema important, importantíssim per entendre que el Go-
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vern ha de seguir una altra línia per exercir unes competen
cies que ja tenim. Aquesta línia no és altra que posar en fun
cionament l'Estatut d'Autonomia, posar en funcionament 
l'Estatut d'Autonomia; si així no ho fa, mereixenl obviament 
la reprovació. Aquí mol tes vegades hem parlat de temes, fins 
i tot avui mateix, que no ens competen. El tema de la po
licia rural no és competencia del Govern de les Illes Balears; 
si la vol tenir, que presenti una Proposició de LIei Organica 
de Transferencies i potser després podran actuar en aquesta 
materia, com també ho podrien fer amb els temes de l'INEM, 
en la Iluita contra l'atur. El ConseIler Sr. Tur -perdonau la 
redundancia- ha dít avui que no tenia competencia per tre
baIlar en materia d'Higiene i Seguretat en el Treball, no pot 
treballar la Conselleria de Treball, una Bastima, pero tepim 
la possibilitat de fer-ho a través d'una LIei Orgaruca de Trnns
ferencies. Per que no la demanam? 1 justament, justament, 
aquesta Comunitat Autonoma, aquest Govem proposa al Par
lament que l'única competencia que ens transfereixin ara si
gui la d'aigües, la que ja tenim, la que és nostra, la que no 
exercim. Malament, mal assumpte. 

Finalment, voldría acabar recordant una cosa a tots, Sres. 
i Srs. Diputats. r.:any 1984, qia 29 de mare,; aquí, en aquesta 
Cambra, debatíem el mateiX referit a l'ensenyament universi
tari, ensenyament no universitari, Ilei de transferencies glo
bals i llei d'aigües, també. Per quin motiu, en aqueIl mo
ment, el Govern de Madrid va dir no a la . via de l'article 
150.2? Per quin motiu nosaltres en aquell moment vam dir 
sí a l'artiele 150.2 de la Constitució Espanyola? Jo els ho díré: 
perque no s'havien complert cinc anys de l'aprovació de l'Es
tatut. Ara sí que han passat cinc anys, ara ja no és una qües
tió de reforma rnitjanr;;¡mt l'artiele 150.2 o 150.1 de la Cons
titució Espanyola, ara és una qüestió d'exercir allo que és 
normal segons diuen tots els constitucionalistes, que és pro
cedir, després de cinc anys, a la reforma de I'Estatut. Altra 
cosa és equivocar-se, al no lre encendre. Nosaltres som - un 
Gr up Parlamentari profundamem d'esquerres per tant lluj
tam per l'Autonorrua, perque creim que ac;:o és I'aprofunru
ment a la democracia , i om nacionalistes, pero no naciona
listes que plantejam coses pels núvols o pels soterranis, 
plantejam senzillament que volem una Comunitat Autono
ma solida, a partir del que ja tenim per anar avanr;;ant cap 
al que mereixem. 

Gracies. 

(El Sr. President s'absenta de la sala la Sra. Vice
presidenta primera presideix el debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, tiene la palabra el Sr. ConseIler de Ordenación del 

Territorio. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA
CIO DEL TERRlIDRI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
Creo que es justo que haga una breve intervención en 

defensa de la postura del Gobierno, de por qué ha presenta
do este Proyecto de Proposición de Ley y la extrañeza que 
nos ha causado, sinceramente, la postura defenruda por el 
Sr. López Casasnovas, que de su largo ruscurso autonomista 
unicamente ha dedicado las últimas y cortitas palabras a jus
tificar por qué mantiene una postura absolutamente contra
ria a la que mantuvo hace cuatro años aquí. 

Resu lta que hace cuatro años era el Partido S ciali ta 
el que presel1ló las enmiendas a la LOtalidad, imentando que 
na iguiesen adelante, y ah ra re ulla que es el Crup P M
EEM que lo hace. A lo mejor la j ustificación e tá en que 
'el Di putado qu en aquel momentO defendió la postura ele 
su Grupo ahora milita en el P E y quizá e o just ifica que 
el PSOE cambie de postura, no lo sé exactamente. 

Yo le voy a decir las mismas palabras que dije hace exac
tamente cuatro años. Evidentemente hay dos lecturas de nues
tro Estatuto en el tema que es objeto de este debate, el tema 
de la agu as, y una es más re.5 tr ictiva y otra e má amplia, 
pero yo creo que no es exactamente com lo ha plant ado 
ti ted porqu ha dado una gran importancia al final a l que 
ya hayan transcu rrido los cinco años de vigencia del ESlatu· 
to y la Coo titu ión lo único que dice e que ¡ran currido 
cinco 3110 y mediante reforma de los Estatuto, las Comu
nidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus com
petencias, y aquí resulta que no pedimos reformar el Estatu
to, porque como usted muy bien dice es una competencia 
que ya nos da el Estatuto en estos momentos. Lo que pasa 
es que, si me permiten en expresión de una persona no espe
cialista en materia de Derecho, creo que existe una cierta con
fusión entre los distintos artículos de la Constitución y el 
propio Estatuto en cuanto al procedimiento a seguir, y lo 
digo porque los propios servicios jurídicos tuvieron que pen
sar bastante y fue objeto de sucesivos informes bastante dis
tintos la cuestión de cómo terua que plantearse este tema. 

Tiene que ser dudoso, porque realmente cuando se dice 
que hay dos procedimientos para ampliar competencias, que 
quiera la Ley Orgánica O bien esperar que transcurran cinco 
años para volver OLra vez a aplicar una Ley Orgánica, la cosa 
no se entiende, pero lo dice así, y yo creo que sería mucho 
más lógica su interpretación que una de dos: o que durante 
los cinco años se podía hacer a través de una Ley Orgánica, 
como pro-pusirno nosotros, o bien a los cinco años aULOmá~ 

ticamente. Pero eso no lo dice la Constitución, nj lo dicen 
los Estatutos, entonces no lo podemos aplicar. 

Efectivamente nosotros podríamos simplemente suponer 
que ya tenemos las competencias y empezar a ejercerlas y 
esperar a que tuviéramos un recurso. Con eso, como se ha 
dicho antes desde esta tribuna, ya tenemos el enfrentamien
to servido con la Administración Central y aunque ustedes 
crean lo contrario, o aunque el-Grupo SOCIALISTA crea 
lo contrario, no tenemos ningún interés en provocar enfren
tamientos con la Administración Central. Lo que pretende
mos es asumir y ejercer unas competencias, y yo no entro 
en las otras que usted ha mencionado, que po iblemente sean 
muy importantes, pero en ésta concretamente, que es vital 
para nuestra Comunidad y lo entendíamos hace ya cuatro 
años y lo seguimos entenruendo y por eso vamos a ago~ 
todos los recursos para poder asumir esta competencia y po
derla ejercer en la forma más conveniente para los intereses 
de la Comunidad, sin que ello tenga que plantear un enfren
tamiento con la Administración Central. Sólo en último caso 
nemas dicho que presenlaremos recursos O hemos presenta
do recursos ante el Tribunal Constitucional, cuando se ban 
agotado todas Las vías posibles de diálogo y cuando se ban 
agotado todas las posibles vías que entenruamos que con ca
rácter orrunario podíamos emplear para llegar a asumir O 

ejercer las competencias que nos son propias. 
Yo no entiendo por qué el entramado Estatuto-; 

Constitución, no lo entiendo, pero realmente la interpreta; 

s 
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ción que se da es la siguiente: la competencia es nuestra es 
plena. lo dice n.uestro p~o~io Estatuto en el artículo JO, ~(com
petencia exclusIva en regImen de aguas y aprovechamIentos 
hidráulicos», clarísimo, pero el artículo 16 dice que la asun
ción de estas competencias, de las que están contenidas en 
el ámbito del artículo 149 de la Constitución, para poderlas 
asumir tiene que ser transcurridos los cinco años y a través 
de una Ley Orgánica. Lo dice así, aunque esté contenida en 
el artículo es una competencia nuestra, pero solamente la po
demos asumir en estas condicions, y si nos vamos a la Cons
titución, efectivamente el artículo 148 concede con carácter 
general una pequeña competencia en materia de proyectos, 
construcciones, explotación, mucho menos de lo que dice 
nuestro Estatuto, y evidentemente el artículo importante es 
el 149, que reserva al Estado, en el caso de que vengan las 
aguas, vamos, que las cuencas afecten a varias Comunida
des -el ejemplo suyo ha sido muy poético y muy gráfico
es cuando reserva el Estado la legislación, ordenación y con
cesión de recursos y aprovechamientos, que ésta es la com
petencia que básicamente nosotros queremos asumir, y el 
artículo 149 es el que dice que las que no estén atribuidas 
expresamente al Estado por esta Constitución, y en nuestro 
caso la de aguas no está expresamente atribuida al Estado, 
efectivamente, porque al Estado unicamente se le atribuye ex
presamente cuando afecte a varias Comunidades y no es nues
tro caso, estamos absolutamente de acuerdo, en este caso po
drán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud 
de sus respectivos Estatutos, y nuestro Estatuto, artículo l6, 
dice que sí, que ésta es nuestra porque lo dice el 10, pero 
que la podremos asumir en estas condiciones. 

Ese es el planteamiento, es nuestro propio Estatuto el 
que nos dice que es nuestra, que la podemos asumir, pero en 
las condiciones de transcurridos cinco años, como está en 
el artículo 149. Ya lo dije la otra vez y lo repito, cabe otra 
interpretación, y es que cuando el Estatuto habla de las com
petencias del artículo 149 se refiere al listado del 149.1, no 
se refiere a las residuales del 149.3, ésta es la interpretación 
amplia que nos pemitiría haber asumido desde el inicio las 
competencias, la interpretación restrictiva es la que se hizo 
en aquella oportunidad y que los servicios jurídicos siguen 
pensando que es la correcta, aunque no es tan autonomista, 
que es la de pensar que el 149 es todo: el 149.1, 149.2 y 149.3. 

Ese es todo el secreto de la cuestión, esa posible inter
pretación de lo que se entiende por el ámbito del artículo 
149, y ése es unicamente el planteamiento autonomista o no 
autonomista. El Gobierno, lo repito, ha optado por la vía 
que jurídicamente parece que tiene más apoyo y es la vía 
que, si efectivamente las palabras del Grupo minoritario en 
esta Cámara pero mayoritarió en el Parlamento de la Na
ción, que es el que permitirá sacar adelante este Proyecto de 
Ley, si efectivamente son ciertas sus reiteradas manifestacio
nes de que no tienen ningún inconveniente y les parece nor
mal y lógico que transcurridos los cinco años Baleares asu
ma sus competencias en materia de aguas y se ponga en plano 
de igualdad con Canarias, por ejemplo, ya que no hay nin
guna razón para que el régimen sea distinto, y con eso no en
tramos en ningún concepto de armonizaciones de procesos 
autonómicos, tratamos de dos casos muy concretos, de las 
dos únicas y exclusivas Comunidades que por su carácter in-

sular no hay ninguna duda respecto de la competencia en 
materia de aguas, aparte que haya otras peninsulares que tam
bién pueden tener cuencas hidrográficas propias, pero como 
físicamente es más difícil de demostrar y ciertamente, como 
usted dice, nuestra agua no viene de los Pirineos, es evidente 
que en los casos nuestros y de Canarias no hay ninguna ra
zón objetiva que justifique un tratamiento diferenciado. Qui
zás lo podía justificar hace cuatro años para no reiniciar un 
proceso de transferencias, pero no lo tiene ahora que han 
transcurrido los cinco y que la propia Constitución lo prevé. 

Entonces, entiende el Gobierno que el camino que ha 
adoptado es el camino que nos permite sin ninguna clase de 
enfrentamientos, el camino que da la oportunidad a todos 
los partidos políticos de ejercer la colaboración y la coope
ración que pedía recientemente nuestro Presidente en la cons
trucción del Estado de las Autonomías: que sea un Estado 
armónico sin enfrentamientos entre Administraciones, pero 
que al mismo tiempo permita que cada Comunidad Autó
noma asuma y ejerza las competencias que le son propias. 

Creemos, en consecuencia, que el camino que hemos 
adoptado es el más normal y lamento que realmente, en este 
caso, el voto negativo venga por el otro extremo del que vino 
la otra vez, pero que en cualquier caso no salga de este Par
lamento un apoyo unánime a la petición del Gobierno, cuyo 
objetivo es el mismo que pretenden ustedes, la consecución 
del máximo de nuestras competencias, aunque la vía sea 
distinta. 

Usted pedía una reflexión a todos los Grupos y yo tam
bién se la pido, a ustedes concretamente o algún otro Grupo 
que eventualmente pudiera darles apoyo. Creo que en el mo
mento de reivindicar ante el Parlamento Central esta com
petencia, es muy importante para Baleares mantener la una
nimidad de criterios en el seno de este Parlamento y que 
efectivamente la petición del Gobierno sea apoyada en este 
caso por absoluta unanimidad. Yo les rogaría este replanteo 
y piensen que si tenemos que llegar al Tribunal Constitucio
nal siempre estamos a tiempo, pero todo lo que pueda resol
verse por las vías ordinarias es mucho mejor para nuestra 
sociedad. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
¿Otros Grupos que quieran intervenir? 
Sí, por parte de UM tiene la palabra su Portavoz el Sr. 

Pasqual. 

EL SR. PASQUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Si nosaltres hem de donar suport a la teoria que per 

les fonts de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa o de Formente
ra no surten fulles d'avet o de qualsevol arbre deis Pirineus, 
només tenim dues sortides, que són o bé de reformar l'Esta
tut d'Autonomia o bé dur una Proposició de Llei Organica 
de transferencia de competencies en materia d'aigües. 

M'explicaré. Jo pens que el Grup Parlamentari PSM
EEM no ha estudiat el problema amb prou profunditat. I..:ar
ticle 16.2 de l'Estatut d'Autonomia diu el següent: «I..:assump
ció de competencies previstes a l'apartat anterior -que en 
du unes quantes- així com tates aquelles altres que regula
des en aquest Estatut siguin incloses a l'ambit de l'article 149 
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de la Constitució es realitzara per un deis dos següents pro
cediments: Reforma de I'Estatut, article 150.2 ... ». Aixó vol 
dir que nosaltres no podem tenir competencia total en mate
ria d'aigües si no feim la reforma de l'Estatut o si no feim 
una Llei Organica que ens ho permcti, i aixó aquest Diputat 
que parla ho ha constatat amb catedratics de Dret Constitu
cional, perque estava molt preocupat per aquesta materia. 
igualment que no podem assumir Educació, per exemple. No
més podem assumir, sense aquestes dues vies competencies 
que siguin dins l'ambit de l'article 148, peró no totes aque
lles que excedeixen de l'ambit de l'articIe 148, unes de les qUalS 
són les competencies que són avui en aquesta Proposició de 
Llei. 

Aleshores nosaltres, el Grup Parlamentari d'UM, som 
partidaris de la reforma de I'Estatut. Ho hem dit clarament 
moltes vegades i ens agradaria que no es duguessin lleis or
gimiques de transferencia, sinó que d'una vegada per totes, 
mitjan<;ant una reforma de I'Estatut, totes les competencies 
que quedin incloses en aquesta reforma puguin ser assumi
des directament, cosa que no por ser ara a causa d'aquest 
malaurat artic\e 16 de l'Estatut que segurament va ser una 
imposició des de Madrid i va ser un retall a totes les compe
tencies que es va fer en aquell moment. 

El tema té una urgencia, perque jo vaig interverür aquí 
el dia del Debat d'Ordenació Territorial i vaig dur a aquesta 
Cambra el problema de les aigües, deIs pous, i vaig dir -
són dades que em proporcionaren per part del Govern, 
evidentment- que tots els expedients de pous de més de 70 
metres cúbics/hora, no se'n concedeix cap, fa tres anys que 
és aturat. 1 nosaltres podem esperar, en una cosa d'aquestes, 
la reforma de I'Estatut? Doncs no podem esperar, nosalrres 
necessitam la competencia de les aigües, hem de resoldre 
molts de problemes, i per tant necessitam una Llei Orgimicá 
de transferencia de competencies en materia d'aigües si vo
lem resoldre un deIs problemes més greus que té aquesta Co
munitat. 

Si hi ha qualque cosa que no estígui bé dins aquest Pro
jecte de Llei, doncs es fa amb una esmena parcial, peró ma
lauradament si nosaltres volem que totes les aigües sigui n ad
ministrades per aquesta Comunitat Autonoma, necessitam 
aquesta lIei perque la reforma és més lIarga, la reforma de 
l'Estatut és més lIarga, i el problema és urgent. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la pala

bra su Portavoz el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Una vegada més I'eterna lluita, l'etern duel entre els prin

cipis i el pragmatisme, entre la dura realitat i el camí de la 
defensa a les darreres barricades de la utopia. 

En aquest sentit, Sr. López Casasnovas, senyors del PSM, 
hem de dir que el nostre cor és amb vostes i a més ho po
dem acreditar, perque aquest Diputat que els parla, amb tota 
modestia, ja va escriure a l'anterior Legislatura, i s'ha publi
cat, que el que havia de fer aquest Parlament, en el qua! 
p.osaltres no érem presents, era fer una Ilei d'aigües d'aques
ta Comunitat Autonoma i que si el Govern Central trobava 
que s'havia envai't la seva esfera de compet(:ncies, que el Tri
bunal Constitucional resolgués, perque teníeIp. l'esperan<;a que 

el Tribunal Constitucional, que molt sovint -jo diría que 
quasi sempre- fa lectures autonomiques de Constitució, que 
d'altra banda cree que són les úniques lectures possibles, una 
lectura autonomista de la Constitució, posaria aproximada
ment les coses al seu 1I0c. 

Aleshores, en aquest sentit, efectivament els arguments 
del Grup Parlamentari PSM-EEM són al fons compartits, 
encara que els puguem matisar. Es evident que, per un cos
tat, entre alió que estableix de manera clara l'artic\e 149.1.22 
de la Constitució atorgant a l'Estat legislació, ordenaeió i con
cessió de recursos i aprofitaments hidrilUlics, quan les aigües 
discorren pel territori de més d'una Comunitat Autónoma, 
i la definició constitucional que fa I'article 148 com a com
petencies de la Comunitat Autónoma, són definicions que 
no són fronteres, és a dir, una té un sotil molt baix i I'altre 
té el seu sol molt més amunt, per tant hi ha una zona, com 
ha explicat el Conseller, en la qual la indefinició regna i que 
naturalment hi caben dues lectures, una lectura autonomis
ta, que és la que convé, la que hauríem de fer aquí, en aquest 
Parlament, el Govern de la Comunitat Autonoma, i una lec
tura centralista, que és la que no hauria de fer ningú, peró 
que és la que fa el Govern Central, I'Administració Central 
de l'Estat, segons la qual aquesta zona, que no és de ningú, 
és, per lógica, zona de competencia exclusivament estatal. 

A partir d'aquí i afegint la indefinició que fa el nostre 
Estatut, que només parla de regims d'aigües i aprofitaments 
hidraulics amb una indefinició realment diríem sorprenent, 
per utilitzar un adjectiu no massa fort, és una indefinició 
que ens col·loca en una tessitura en que efectivament aques
ta batalla entre els principis i el pragmatisme ha de tenir lloc 
de manera inevitable. 

En conseqüeneia, encara que el cor s'incIini afer evi
dentment aquesta lectura autonomista de la Constitució, nos
altres ens sentim atrets per la crida que ha fet el Conseller, 
que ha fet el Govern de la Comunitat Autónoma, envers el 
pragmatisme. L;important és que la nostra Comunitat Autó
noma tengui les competencies exclusives en materia d'aigües, 
perque evidentment les aigües d'aquesta Comunitat Autono
ma només transcorren per I'ambit de la nostra Comunitat, 
no vénen deIs Pirineus, tampoc no vénen deIs Alps eom qual
cú ha aventurat, i jo cree que qualque agosarat podria dir 
que vénen de la cordillera Penibetica amb fonaments geolo
gies que es poden adduir, pero si tenim cIar que les aigües 
d'aquesta Comunitat Autonoma ens pertoquen, que hi ha una 
unitat de conca, no a nivell de la Comunitat Autónoma sinó 
de cada una de les illes, és evident que aquí es pot reivindi
car fonamentalment la competencia exclusiva en materia de 
les aigües. 

Les limitacions que el Projeete de Llei del Govern té i 
que són indubtables, el nostre Grup Parlamentari ja les ha 
esmenades en el sentit que nosaltres defensarem que a través 
d'aquesta Llei Orgaruca i deis mateixos mecanismes que con
templa la Constitució, s'adquireixin plenes eompetencies le
gislatives, per bé que dios el mare de la legislació basica de 
l'Estat i entenem que aquesta postura ha d'anar naturalment 
complementada amb la postura que nosaltres defensam, que 
hem defensat també dins la Ponencia parlamentaria consti
tuIda per a aquesta finalitat d'una reforma d'Estatut que doni 
ja unes plenes competeneies no vigilades, no unes compe
teneies tutelades com resulten ser aquestes,. sinó plenes, per 
la via de la reforma estatutaria, pero, evidentment, tenint en 
compte que una cosa no exclou l'altra, que poden ser ca-
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mins complementaris, nosaltres atendrem la petició del Go
vero i ens sumarem si no a la unanimitat, perque evident
ment sembla impossible reclamar-la, sí que aquesta iniciativa 
legislativa davant les Corts Generals d'aquest Parlament vagi 
sustentada pel maxim nombre de vots parlamentaris d'aquest 
Parlament de les Illes Balears i per tant no votarem favora
blement l'esmena de devolució d'aquesta Proposició de LIei. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie

ne la palabra su Portavoz Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La Proposició que ens envia el Govern encaixa correc

tament, matisos a part, amb les possibilitats que l'article 152 
de la Constitució Espanyola estableix, que, com se sap, per
met a l'Estat transferir o delegar a les Comunitats Autono
mes per LIei Organica facultats sobre materies de titularitat 
estatal, i el Parlament pot, per I'article 28 de I'Estatut d'Auto
nomia, elevar proposicions de llei i presentar-les a la Mesa 
del Congrés de Diputats. 

Per tant, des del punt de vista formal, no hi ha res a 
objectar a la Proposició que avui ens ocupa. Sí deixar cons
Umcia del clar reconeixement que el Govern fa a l'Exposició 
de Motius d'aquesta Proposició de LIei Organica de la titu
Jaritat estatal de la materia, cosa que és en clara contradic
ció amb l'argumentació que el mateix Govern va sustentar 
en el recurs d'inconstitucionalitat de la LIei d'Aigües, el mes 
d'octubre del 85, on el fonament 'de dret principal i primer 
i que ocupa onze pagines del recurs tracta de la «vulnera
ción de la competencia exclusiva en materia de aguas conte
nida en el artículo 10.6 del Estatuto de Autonomía de las 
Islas Baleares», recurs d'inconstitucionalitat que és pendent 
de resolució, com saben tots els Srs. Diputats. 

Que pensam els socialistes sobre aquesta ampliació com
petencial que avui aquí es tracta? Pensam, i en el nostre pro
grama electoral és escrit, que la Comunitat Autonoma ha 
d'accedir a l'exercici d'aquesta competencia, que és una com
petencia diferencial i que junt amb altres competencies que 
puguin ser diferencials i singulars de la nostra Comunitat i 
d'un paquet d'altres competencies de caracter comú a totes 
les Autonomies de la via de l'article 143 de la Constitució, 
ha de formar part de l'ampliació competencial de la present 
Legislatura. 

Pero, quin sera el sentit del nostre vot, avui? Sera d'abs
tenció, per una part perque volem marcar clares diferencies 
amb l'esmena a la totalitat que presenta el Grup Parlamen
tari PSM-EEM, que en resum i si ho hem entes bé es basa 
en la clisjuntiva ampliació de competencies o reforma de l'Es
tatut, alternativa amb la qual nosaltres no estam d'acord. Pero 
no ens abstendrem per cap sentit d'indiferencia ni per cap 
«passotisme», si em permeten l'expressió, sobre aquesta qües
tió, la importancia de la qual reconeixem i creim que és in
discutible, pero a la vegada també volem marcar la nostra 
posició en relació a la inoportunitat d'aquesta iniciativa del 
Govern de la Comunitat Autonoma. Creim que no s'hauria 
de desencadenar unilateralment el procés d'ampliació de com
petencies, que és necessari un ampli grau de consens, el més 
ampli possible, com ho va ser el consens que va donar lloc 
a la Constitució, com ho va ser l'ampli consens que en ter-

mes generals -en el conjunt de l'Estat, perque a les Illes 
Balears vam patir unes circunstancies no tan favorables
van donar lloc a l'aprovació de la majoria deIs Estatuts 
d'Autonomia i creim que en aquest moment no es tracta -
com s'ha interpretat i s'interpreta amb freqüencia en relació 
amb els socialistes de manera partidista i interessada- de 
defensar que el Govern de la Nació, que el Poder Central 
sigui el que hagi d'imposar la seva voluntat en aquest pacte 
o en aquest consens que creim imprescindible. 

Es tracta d'arribar a un acord multilateral, es tracta 
d'arribar a un compromís en el qual la responsabilitat com
partida prevalgui sobre la temptació d'incrementar les difi
cultats a un procés prou difícil de culminació del disseny de 
l'Estat de les Autonornies en funció d'interessos moltes vega
des estrictament partidistes. Es cert que han passat de tres 
mesos els cinc anys mínims que marca l'Estatut per acollir
se a l'ampliació de competencies, pero a la vegada també 
creim que eIs nerviosismes, les precipitacions, les urgencies 
injustificades davant un procés tan important -important 
per al conjunt de les Comunitats Autonomes, important per 
a les Illes Balears i important pel conjunt d'allo que es diu 
Espanya i sembla que hi ha tanta gent que s'empegueix 
d'anomenar-, no és una disposició positiva ni encertada. Era 
el Sr. Fraga, en una frase molt celebre, molt repetida, actual 
candidat a la Presidencia d'una Autonomia, la de Galicia, 
qui en la discussió parlamentaria el títol VIlIe de la Constitu
ció Espanyola recomanava a tots els Grups Parlamentaris fer 
feina per a la próxima generació i no tan sois per a les pro
ximes eleccions; cree que és una ' recomanació a tenir en 
compte. 

Per altra part, la Proposició del Govern no tan sois 
s'avan¡;a a aquest necessari pacte global entre forces políti
ques i entre institucions, Govern de l'Estat i governs de les 
Comunitats Autonomes, i la valuosa experiencia acumulada 
per tots al llarg del camí recorregut fina ara ens ha fet assu
mir, a totes les forces polítiques, així ho entenem nosaltres, 
la necessitat d'aquest gran pacte i d'aquest gran consens que 
compatibilitza les aspiracions de les Comunitats Autonomes 
amb l'exigible funciónalitat del conjunt de les Administra
cions Públiques. 

La Proposició del Govern s'avan~a més al pro pi desen
rotllament i a la propia feina d'una Ponencia parlamentaria 
que s'ha acordat fa molt poc temps en aquest Parlament que 
estudia aquesta qüestió de la reforma estatutaria. Va ser el 
mes d'octubre, si no ho record malament, quan es va acor
dar precisament fer un estudi sobre la conveniencia bé de 
reforma o de formació i trarnitació d'una Proposició de LIei 
Organica de transferencia de competencies a les Illes Balears. 
-Per tant, avan¡;am abans d'arribat a conclusions el pro pi 
treball que el Parlament s'ha fixat, crec que en una votació 
ampliament aprovada o almenys amb una amplia majoria a 
favor i cap vot en contra. 

Aquesta és la posició del meu partit, del Partit Socialis
ta; logicament tractam de posar-la en practica de forma ho
mogenia i coherent dins tots els ambits en que el Partit ac
tua i per tant també és la posició del Govern, del Govern 
de la Nació, al qual el Partit Socialista dóna suporto Cal re
cordar el debat del mes de desembre al Senat sobre Estat 
de les Autonomies i el discurs del Ministre Sr. Almunia, pero 
creim també, perque ho hem de dir, que hi ha amplis punts 
de coincidencia amb les posicions d'altres partits. Alian~a Po
pular ho ha manifestat, almenys a través deIs mitjans de co-



1186 DlARI DE SESSIONS / Núm. 32 / 25 de maig del 1988 

municació, ho han pogut seguir des d'aquella trobada que 
van a celebrar a Mallorca una serie de responsables i aIts 
dirigents poIítics del partit, el mes d'octubre; el mateix Presi
dent Cañellas va tenir unes frases cIares sobre aquesta qües
tió o almenys així les varem interpretar, en el discurs que va 
pronunciar el dia de l'Autonomia, a Menorca, en relació amb 
la necessitat d'afrontar aquest procés amb un alt grau de con
sens, i sembla que també el CDS, si les decIaracions fetes 
darrerament pel Sr. Suárez s'han interpretat bé, també es ma
nifesta a favor d'aquest gran pacte estatal, polític, institucio
nal, per posar en marxa aquesta segona fase de l'Estat de 
les Autonomies, especialment aquelles que han accedit per 
la via lenta de la Constitució. 

Aquesta és la nostra posició, una posició de cautela, de 
prudencia, preocupats i ocupats per facilitar i per crear un 
clima de dirueg, de negociació i de coincidencies que ens per
meti contribuir en aquest gran acord i que aquest gran acord 
surti al pas d'aquesta Proposició que avui inicia la seva ca
minada parlamentaria i la incorpori i eviti així que la preci
pitació que creim que el Govern practica en aquesta qüestió 
pugui frustrar una iniciativa que, dins un marc de conjunt 
i dins un marc global, volem expressar cIarament que nosal
tres creim que mereix prosperar. 

Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sr~s. Diputados. 
Muy brevemente para fijar la posición del Grupo AP

PL frente a este Proyecto de Proposición de Ley que es la 
segunda vez que viene en forma muy similar a esta Cámara. 

Hace cuatro años que el Gobierno de la Comunidad pre
tende tener aquellas competencias, la competencia exclusiva 
en materia de aguas, que le concede la actual Constitución 
Española y el actual Estatuto de la Comunidad de las Islas 
Baleares. Porque lo que parece que pretende el Gobierno con 
este Proyecto de Ley, o al menos así lo entendemos noso
tros, no es una modificación de Estatuto ni es una variación 
de los techos competenciales de esta Comunidad, cosa para 
la que efectivamente, como ya se ha dicho aquí, por otros 
portavoces, hay una Comisión constituida y trabajando en 
este momento en el Parlamento para ver la conveniencia y 
el alcance de esas posibles modificaciones. 

No se trata, pues, de una modificación estatutaria, en 
absoluto. No se trata tampoco de un intento por parte del 
Gobierno o de la Comunidad o de los Grupos Parlamenta
rios que apoyemos esta Proposición, de un cierto intento, 
como digo, de conseguir mayores techos competenciales y mu
cho menos, naturalmente, de renunciar a esa idea que la 
Constitución y nuestro Estatuto reconocen, y nosotros por 
supuesto también, sin ningún rubor y sin ningún y temor 
y que repetiremos cuantas veces sea necesario, que ésta es 
la Constitución de España y que los españoles nos hemos 
dado, y éste es el Estatuto de Autonomía que respondiendo 
a un tipo de Constitución que han hecho los españoles divi
diendo España en 17 Comunidades Autónomas, éste es el 
Estatuto de Autonomía que nuestra Comunidad Autónoma 

ha querido dentro de este país indiscutiblemente. 
Por consiguiente, desde el punto de vista de nuestro Gru

po lo que importa de este asunto es la finalidad, lo que im
porta de este asunto es la consecución de la competencia en 
materia de aguas, competencia que, insisto, nos reconoce per
fectamente la Constitución Española y que además hay otra 
Comunidad con características similares a la nuestra, que es 
la de Canarias, que la viene ejerciendo y desarrollando des
de hace ya una serie de años. 

La pregunta, pues, es por qué esta Comunidad no tiene 
ya esa competencia en materia de aguas, pero en definitiva 
la finalidad parece que está cIara y además yo creo que en 
ningún caso, ninguno de los Grupos que han intervenido, ni 
el que nos presenta 'ia enmienda a la totalidad del Proyecto 
del Gobierno ni el que anuncia su abstención, ninguno de 
esos Grupos ha dicho nada en contra de que esta Comuni
dad tenga efectivamente esa competencia. 

Por consiguiente, interesa tener esa competencia. Si in
teresa tener esa competencia, parece que hay dos caminos; 
para conseguirla en este momento estamos en situación de 
afrontar una de las dos vías. Una es entrar en una contra
dicción jurídica y política con la Administración Central, que 
yo diría que agrave aún más la situación de contradicción 
y de controversia que hay en este momento por parte de esta 
Comunidad y que se puso de manifiesto hace muy poco en 
esta Cámara con motivo del debate sobre la financiación. Pa
rece un poco imprudente seguir ese camino cuando hay otro, 
que es el que nos propone el Gobierno, que es el de adoptar 
una Proposición de Ley, presentar una Proposición de Ley 
ante la Cámara, ante el Congreso de los Diputados, y conse
guir por la vía de esa Proposición de Ley que las competen
cias en materia de aguas que, insisto una vez más y la últi
ma, la Constitución. y el Estatuto nos garantizan o nos 
ofrecen, conseguir, digo el ejercicio de-esas competencias. 

Parece, por consiguiente, que ante esas dos vías, la más 
lógica es esta segunda, renunciar a la controversia jurídica 
y política, porque efectivamente la hay y efectivamente de la 
Constitución y del Estatuto no se desprende con claridad el 
camino óptimo, el camino único para conseguir esto, y fi
nalmente decir que por consiguiente nosotros vamos a apo
yar lógicamente la Proposición del Gobierno y rechazar o 
votar en contra de la enmienda a la totalidad que nos pre
senta el PSM-EEM. y finalmente decir que naturalmente el 
rechazo a esa enmienda y el apoyo a una tesis desde luego 
pragmática, pero no sólo pragmática, sino que además teó
ricamente impecable puesto que no encierra en absoluto la 
posibilidad de que la Comisión Parlamentaria u otra que se 
pudiera convocar siga trabajando en la reforma del Estatuto 
o en cualquier otra materia que hoy no esté cIara o no esté 
contemplada. Por consiguiente nosotros, insistimos, vamos 
a apoyar la Proposición del Gobierno, rechazar la enmienda 
del PSM-EEM y insistir en que tenemos las manos absolu
tamente libres para pedir por la vía conveniente una modifi
cación del Estatuto en aquellas otras cosas en las que el ca
mino no sea tan sencillo o por lo menos no aparezca así de 
sencillo. 

Gracias y nada más. 

EL SR. PRESIDENr. 
Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 
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EL SR. WPEZ I CASASNOVAS: 
Grades, Sr. President. 
T grades Sr. Gonzale¡ i Ortea per haver plantejal en ler

mes justs el debat que ara es produeix. Per tina banda hi 
ha els qui acceptaran el crileri del Govern Central i per tant 
renunciaran a qualscvo l controversia, i per l'altra el qui con
sideram, des d'un pWlt de vista d'esquerres i nacionalista, que 
hi ha una competencia propia. 

Srs. Diputats i Sres. Diputades, abans de votar, per fa
vor, jo voldría deixar ben clar que o jo no m'he sabut expli
car prou bé, que és possible, o se m'ha mal interpretat d'una 
manera cairada. Mai no he dit que el tema es trobi entre 
reformar l'Estatut d'Autonomia o ampliar les competencies, 
no senyors, cap d'aquestes coses, ac;o és una falsa disjuntiva. 
Jo el que he dit en nom del meu Grup és que no cal ampliar 
competencies, que no cal reformar l'Estatut d'Autonomia per 
exercir una competencia que tenim com a propia. Punt. Res 
més. El tema no es presenta, Sres. i Srs. Diputats, com una 
qüestió a dirimir a les Corts Generals; el tema passa per la 
Comissió Mixta de Transferencies, així de clar, pero arnés 
vull assenyalar i ho vull dir perque s'ha dit que pot ser no 
havíem estudiat prou bé el tema, que aquí tenc l'informe que 
el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya va fer 
sobre el tema de l'exercici de la utilització de l'artide 150.1 
i 2 de la Constitució, i en aquest dictament, que convendria 
que tothom d'aquesta Cambra llegís, diu textualment: «Cal 
tenir molt present que la participació a través de l'article 150 
no es produeix en posició de paritat jurídica, la decisió últi
ma corres pon exclusivament als organs general s de l'Estat, 
concretament a les Corts Generals; a les Comunitats Auto
nomes els correspon una simple facultat d'impuls d'aquesta 
decisió tal com preveu l'article 28 -en el cas nostre és l'arti
ele 16- de l'Estatut d'Autonomia». 

Iniciam al nostre entendre, una via equivocada, una via 
renunciadora a l'exercici de les competencies que ja tenim, 
perque tenim competencies en regim d'aigües i les tenim se
gons l'article 10 de l'Estatut amb plenes facultats legislatives, 
executives i reglamentaries. En conseqüencia, la legislació de 
regim d'aígües, que no és, Sr. Pasqual, aprofitament de re
cursos, no ho és, ac;o és una altra cosa, ac;o és l'article 148 
de la Constitució, no és ac;o, no em serveix en absolut que 
em citi el tema de les competencies en materia educativa; no, 
perque les competencies educatives són dins l'articIe 11 de 
l'Estatut, amb el qual no tenim en aquest moment possibili
tat d'accés si no és per via de les Beis de transferencies, com 
va fer el Parlament de les Illes Balears I'any 1984. Per cert, 
per que no presentam també altres Ileis? En ac;o estic com
pletament d'acord amb l'exposició del Portaveu del Grup SO
CIALISTA. Quina raó d'oportunitat política ens du avui a 
discutir en aquesta Cambra la Llei de Transferencies d'Aigües 
i no altres? Amb quina filosofía ha díssenyat el Govern de 
les llles Balears aquesta iniciativa legislativa? Crec que ac;o 
són punts també forC;a importants a tenir en compte, pero 
perque no diguin que només dt l'estudi del Consell Consul
tiu de la Generalitat de Catalunya -seria moIt interessant, 
per cert, que en tinguéssim un a les Illes Balears, per a aquests 
temes-, també vul! assenyalar els estudis de Jesús Leguina 
Villa respecte de la Constitució en allo que afecta el Tito 1 
VIII i diu que I'aplicació de l'article 150 «puede extenderse 
tanto al depósito de competencias residuales perteneciente al 
Estado por no haber sido asumidas como propias en los Es
tatutos». 

Senyors meus, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears 
al seu article 10 diu que la nostra Comunitat Autonoma té 
competencia exclusiva, exclusiva, en la materia punt 6e, re
gim d'aigües i aprofitaments hidraulics, etc., etc. Regim 
d'aigües, precisament aquesta és la clau de volta de tota la 
nostra argumentació, no és la reforma de l'Estatut, perque 
aquest punt, justament aquest punt no el volem reformar; 
ja és contemplada aquesta competencia i precisament deiem 
també que I'exercici de l'Autonomia implica l'acceptació, per 
a un nacionalista almanco, de la realitat plurinacional, de 
realitats diverses dins l'Estat Espanyol, que són la base que 
justifica que hi hagi a l'Estat Espanyol un Estat d'Autono
mies, és a dir, la diversitat és el fons de la qüestió que avui 
plantejam, i la diversitat és aquesta. 

~Estatut d'Autonomia de les Illes Canaries no parla de 
regim d'aigües, no en parla, i per ayO van haver de menester 
una Llei Organica de Transferencies i tenen les competen
cies. Nosaltres les volem exercir perque les tenim, com Ca
naries, i a les Illes Balears i Pitiüses també tenim problemes 
d'aigua, i aquests problemes d'aigua poden ser legislats, re
gulats i exercits pel Govern de les Illes Balears. Aquesta és 
senzil!ament la nostra posició, jo crec que el tema és més 
clar que l'aigua per a qui el vol escoltar. No és un duel entre 
pragmatisme i utopia, no és un duel entre el cervell i el cor; 
nosaltres, humans que som, utilitzam el cervell i actuam tam
bé cordialment per dir les coses, i les coses, em creguin, Srs. 
Diputats, quan són, són, malgrat antigament es digués mol
tes vegades que el sol girava entorn a la terra. 

Quant a altres intervencíons, jo vul! dir, Sr. Sainz, que 
no tenim per que provocar enfrontaments amb el Govern 
Central. I.:exercici d'una competencia propia no té per que 
provocar enfrontaments, discordies entre el Govern Central 
i el Govern Autonomic de les Illes Balears, no terum per que, 
es tracta d'analitzar profundament aquest tema. Una visió 
restrictiva de I'Autonomia és el que un nacionalista a les Illes 
mai no voldra. La meya curta referencia no era poetica, vo
lia ser pedagogica, lament que no ho ha resultat, i vull aca
bar també agralnt per sogona vegada, malgrat ens diferen
ciam molt amb el Grup SOCIALISTA en aquesta materia, 
vul! agrai'r la intel·ligencia política del Sr. Triay a hora de 
fer aflorar la contradicció que ha tingut el Govem de les Illes 
Balears posant per una banda recurs d'inconstitucionalitat a 
la LIei d'Aigües, lIei mare, amb motiu de tenir competencia 
exclusiva i ara exercir una via mas ella, una via minoritzad~ 
per aconseguir les competencies. Adareixin-se, nosaltres 
aquestes diferencies, aquestes contradiccions, pensam que no 
les hem de tenir, que un Govern no les ha de tenir i obvia
ment estam per la reforma de l'Estatut, som partidaris d'apro
fundir en I'autogovern, pero sempre a partir del que ja te
mm, de l'exercici del que ja tenim, perque ac;o és el que ens 
legitima i ac;o és el que ens dignifica. Si no ho feim, mala 
sort, pero continuarem afirmant en aquest Parlament quina 
és la idea d'Autonomia que té un Grup Parlamentari d'es
querres que l!uita per una nacionalitat que s'ha de recuperar 
des de l'exercici digne de l'autogovern. 

EL SR. PRESIDENT. 
Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'esmena 

a la totalitat, de devolució presentada pel Grup Parlamentari 
PSM-EEM. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de I'es
mena a la totalitat, es volen posar drets? Moltes gracies. 
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets, Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Gracies. 

Resultats de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 
33. Abstención, 22. Queda, ido, rebutjada l'esmeIla a la to
talitat que acabam de sotmetre a votació. 

ry.-) 
1 entram al darrer punt de l'Ordre del Dia, que és el 

debat del Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial 
sobre el Projecte de Llei de modificació de l'apartat 6 de l'ar
tiele 228 de la Llei del Sol, registrat amb el n? 1334/88. 

A l'article Ir. no s'ha presentat cap esmena. Procedeix, 
ido, passar-lo a votació. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article Ir., 
es valen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanurutat de la Cambra. 
A l'article 2n. s'ha presentat en aquesta Mesa una es

mena transaccional que du la firma df tots els Srs. Porta
veus deIs Grups Parlamentaris, que diu que es propasa can
viar el final del paragraf perque quedi de la següent manera. 
Aquesta Presidencia vol fer notar que creu que I'expressió no 
és afortunada, perque, si jo ha entene, es tracta de canviar 
I'article 2n. que hi ha ara per un nou artiele 2n., aleshores 
canviar el final del paragraf vol dir canviar l'última part del 
paragraf. Deman: Es una esmena de substitució de tot l'arti
ele? Sí? 

Vol intervenir qualque Grup? 
Sí, té la paraula. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Gracias, Sr. Presidente. 
En principio por una cuestión de orden. Dado que hay 

una transacción de todos los Grupos, previamente debe ha
berse retirado el voto particular que estaba mantenido ante 
Pleno. 

EL SR. PRESlDENT: 
Pues hágalo. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Después de haber transaccionado en Ponencia y haber 

llegado este Proyecto de Ley a Comisión, el Diputado que 
les habla y a la vista de una segunda o tercera lectura se dio 
cuenta de que podían existir ciertos problemas a la hora de 
poner en práctica la ley, que en definitiva es lo que interesa, 
que las leyes sean prácticas y para la generalidad de los indi
viduos. 

Para que existiera una verdadera disciplina urbanística 
tendría que llegarse hasta el final del proceso, es decir, llegar 
a la gestión de cobro y ahí se podrian suscitar una serie de 
problemas, por lo cual el Diputado del Grupo AP-PL man
tuvo este voto particular ante Pleno precisamente para po
der modificar el fmal de este artículo, lo cual suponía que 
en vez de tener que ingresar el dinero por parte del Gobier
no de la Comunídad Autónoma ante el organismo instruc
tor, el plazo de tres meses de haber acabado el recurso era 
desde el momemto del cobro. 

Puesto así, por lo visto, en la Junta de Portavoces de 
esta mañana se ha llegado a una transacción en la cual se 
da razón al mantenimiento hasta este momento del voto par
ticular, que gustosamente se retira puesto que se ha llegado 
a una transacción que es favorable para todos los Grupos 
Parlamentarios. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies. Sr. Secretari Primer de la Cambra, vol 

fer lectura de l'esmena de modificació de I'article 2, que jo 
crec que és una esmena de substitució? 

EL SR. SECRETARl PRIMER: 
«Les quantitats generades per les multes correspondran 

a l'organisme que hagi instruit l'expedient sancionador, amb 
independencia de l'autoritat que iguaIment hagi imposat la 
multa per raons de quantia. La cobran<;a de les sancions co
rrespondra a l'organisme que hagi resolt; en cas que l'orga
nisme instructor sigui distint, l'organisme que ha resolt in
gressara o transferira la quantitat corresponent a aquel! dins 
el mes següent a la cobran<;a». 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada l'esmena transaccional per unanimitat 

de la Cambra. 
A la Disposició AddicionaI, s'ha presentat un vot parti

cular per part del Grup Parlamentari AP-PL. Per defensar 
aquesta esmena té la paraula, per part d'aquest Grup, el Di
putar Sr. Fernando Saura. 

EL SR. SAURA I MANUEL DE VILLENA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
No es arbitrario el mantenimiento del voto particular a 

la Disposición Adicional, que con el permiso del Sr. Presi
dente voy también a incluir el voto particular a la Exposi
ción de Motivos porque van íntimamente relacionados, y digo 
que no es arbitrario porque se suscita un problema que so
brepasa un problema meramente técnico que pudiera ocurrir 
con la aprobación de este Proyecto de Ley con el texto ela
borado por la Ponencia, y me voy a explicar. 

Se suscitó una discusión con respecto al apartado B de 
la Disposición Adicional que dice, voy a permitirme leerla, 
«transcurridos seis meses desde la denuncia o iniciación de 
oficio de un expediente sancionador sin que haya racaído re
solución expresa por parte del Consejo Insular, el Consel! 
de Govern recuperará en cada caso el ejercicio de la compe
tencia delegada», y ahí es donde viene el problema. ¿Hay 
o no hay competencia delegada? ¿Realmente los Consells In
sulares, a través del ente preautonómico, llegan a ser, por de
cirlo de una forma quizás más clara, propietarios de esta com
petencia sin que sea meramente una delegación? Tendríamos 
que remitirnos a las Disposición Transitoria 9a. de nuestro 
Estatuto de Autonomía, la cual permite diversas interpreta
ciones, entre ellas me vaya permitir desarrollar tres, con dos 
de las cuales evidentemente el Diputado que les habla no pue
de estar de acuerdo y en la tercera, con la cual sí está de 
acuerdo, entiende que es por donde debe ir, y va a intentar 
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pLicar a las Sras. i Sres. Diputados cuál es esa interpreta
'ción real de si hay competencia o no hay competencia de
legada. 

Vamos a por la primera. Una primera vía interpretativa 
sería la que sostiene en los términos, dentro de la Disposi
ción Transitoria 9a, que dice «al promulgarse el presente Es
tatuto, las instituciones de autogobierno de las Islas Baleares 

"habrán de respetar las competencias que los Consejos Insu
lares hayan recibido del ente preautonómico», este «habrán 
de respetar» es por donde vamos a empezar a desarrollar esta 
primera vía interpretativa. Decía «habrán de respetar», este 
término utilizado por la Disposición Transitoria antes enun
ciada debe entenderse en el sentido de cumplir escrupulosa 
y literalmente, con los términos del Decreto de 28 de junio 
del 82, Decreto de Delegación de Competencias, y por ello 
supone pleno respeto al mismo entender, de acuerdo con su 
Disposición Final 2a, que dice <da delegación de estas com
petencias tendrá como límite máximo de duración la entra
da en vigor del Estatuto de Autonomía». 

Esta tesis realmente no es sostenible, sobretodo porque 
dejaría sin efecto y contenido alguno de la citada Disposi
ción Transitoria 9a, que supone una norma posterior y de 
mayor nivel jerárquico que el Decrelo de D legacióo de Com
petencias. Está claro que i por la Disposición Final 2a del 
Decreto de Delegación de Competencias finalizará cuando 
dice, evidentemente, ¿de qué nos serviría la Disposición Tran
sitoria 9a del Estatuto de Autonomía?, porque realmente no 
habría absolutamente nada. 

Hay una segunda vía interpretativa totalmente opuesta 
a esta primera que supone entender que desde la promulga
ción del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, las ins
tituciones de autogobierno, lo cual podría llegar a plantear-

... nos que dada esta terminología no sólo se dirige esta norma 
al Gobierno sino también al propio Parlamento, dice que ha
brán de respetar las competencias que los Consejos Insula
res hayan recibido del ente preautonómico. Una mera inter
pretación literal de la norma, si entiende el respeto en 
términos radicales puede llegar a la conclusión que las com
petencias delegadas por el ente preautonómico, que tienen 
una eficacia temporal limitada porque lo dice el propio De
creto de Delegación de Competencias y con posibilidad en 
cualquier momento de revocación, porque la Disposición Fi
nal 3a así lo dice, se habría convertido en una competencia 
consolidada con carácter de permanencia, ya que deberá ser 
respetada en todo tiempo en favor de los Consejos Insulare 
y que a pesar del artículo 10.3, que atribuye en la materia 
que nos ocupa la competencia exclusiva a la Comunidad 
Autónoma, y el artículo 39 unicamente otorga a lo Conse
jos Insulai'es la facultad de asumir en su ámbito territorial 
la función ejecutiva y de gestión. 

Vayamos al fondo del asunto. Si aceptamos la conclu
sión anterior, las competencias que en la etapa provisional 
de existencia del ente preautonómico hubieran recibido los 
Consejos Insulares por delegación de aquél, serían las que 
se ejercitarían con mayor amplitud y las que podrían consi
derarse como más propiamente suyas. En nuestra opinión no 
debe ser mantenida la conclusión apuntada en este aparta
do, entre otras razones porque la obligación de respetar las 
competencias que hubieran recibido del ente preautonómico 
no pueden llevar a la desnaturalización del título en virtud 
del cual se ejercitan, que no es otro que el de mera delega
ción, lo dice expresamente el Decreto de Delegación de Com-

petencias. Luego si algo recoge el Estatuto de Autonomía, 
que es precisamente e.ste Decreto de Delegación de Compe
tencias, en ningún momento podemos olvidar las palabras 
delegación de competenci'as, porque i no quedaría vacía de 
contenido la propia Dispos.ición Transitoria 9a. 

Vayamos a una tercera interpretación. Obvio es decir que 
tampoco estamo de acuerdo con esta interpretación segun
da. La tercera debe entenderse como intermedia entre las dos, 
en virtud de la cual es respeto a las competencias recibidas 
que pregona la Disposición Transitoria 9a no puede desvir
tuar la naturaleza del título por el que la competencia se ejer
cita y que no es otro que la mera delegación. Ello supone 
que no puede haberse perdido por parte del ente delegante 
la facultad de avocación implícita en el concepto jurídico de 
delegación y explicita en nuestro caso por virtud de lo dis
puesto en la Disposición Final 3a del Decreto del ConseU 
General Interinsular de 28 de junio del 82, conforme al cual 
el Consell General Interinsular podrá revocar la delegación 
de competencias en cualquier momento. Con esta interpreta
ción, la Disposición Tran. jtoria 9a surte plenos efectos man
teniendo las competencias delegadas en los Consells Insula
res a partir de la promulgación del Estatuto, derogando, en 
consecuencia, la limitación temporal que tenía con la dispo
sición 2a del Decreto de Delegación de Competencias, pero 
que no puede llegar hasta suplantar la auténtica naturaleza 
competencia delegada y sujeta, por lo tanto, a posible revo
cación. 

Nosotros mantenemos, después de esta tercera interpre
tación, que el apartado b, de la Disposición Adicional tiene 
que er recogido en el Proyecto de Ley, porque considera
m·ó que s.i bien la competencia la tienen los onseI1s Insu
lare , evidentemente tiene que existir, por la interpretación 
que no otros hemos dado a la Di posición Transitoria 9a, 
la posibilidad de avocación por parte del Gobierno de la Co
munidad Autónoma. 

Por consiguiente, nosotros entendemos y solicitamos de 
los demás Grupos Parlamentarios, si es que han entendido 
lo que yo he intentado exponer, que sería recomendable el 
mantenimiento del apartado b) de la Dispo ición Adicional. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Mayal. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Sera una intervenció breu per justificar el vot negatiu 

a aquest manteniment i el vot favorable al text tal com ve 
recollit a la Ponencia, on nosaltres varem fer decaure una 
esmena que leniem relativa a aquest punt, que deia que pen
savem que no era una bona olució el fel que hi hagués una 
soludó particuJaritzada expedienl per expedient que hi ha
gués expedients on es recuperas la competencia i expedients 
on no es recupen\.s. Pensam que aixó és crear una situaci6 
molt confusa per a l'administrat, molt negativa, i per tant 
estavem en contra de la redacció del Govern. Com que la 
nostra va decaure en virtut del consens per una fórmula uni
ficada que consideram més positiva, ens mantenim en la 
fórmula que ve de la Ponencia. 

Gracies. 

I

I 
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EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Pronunciar la nostra postura d'abstenció a aquest vot 

particular, ates que de la tramitació d'aquest Projecte de L1ei 
primer es va arribar a un consens de tots els Grups d'aques
ta Cambra i després, en Comissió, hi va haver un canvi per 
part del Grup AP-PL, que ha volgut mantenir aquest vot 
particular. Nosaltres respectam i comprenem, pero conside
ram que s'havia arribat a un consens previ i no és que vul
guem prejutjar aquest vot particular, sí volem dir que hi ha 
més oportunitats per parlar d'una subrogació de la compe
tencia de Disciplina Urbanística deis Consells Insulars i con
sideram que una vegada que s'arriba a un consens és millor 
deÍXar el consens i no modificar, excepte si és una cosa molt 
greu com l'anterior, que tots els Grups Parlamentaris hem 
corregit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Diputat Sr. Bernat Trias. 

EL SR. TRIAS I ARBOS: 
Gracies, Sr. President. 
En realitat, senzillament és per anunciar la nostra abs

tenció també davant el vot particular presentat per AP-PL 
en el mateix sentit que ho ha fet el Diputat Sr. Pasqual per 
UM. Nosaltres som partidaris de respectar el pacte i I'acord 
al quaJ es va arribar en Ponencia i en aquest sentit anun
ciam la nostra abstenció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President: 
El Decret del Consell General Interinsular del 1982, pel 

qual es varen delegar les competencies de Disciplina Urba
nística als Consells Insulars, no preveu una avocació, o sigui 
recuperació individualitzada de competencies per a expedients 
concrets i a pesar de tot el que el Sr. Saura ha dit sobre aquest 
tema, quant que hi ha unes disposicions que es pot revocar 
aquesta delegació de competencies o que té un termini fixat 
a l'entrada en vigor de l'Estatut, no hi ha dubte que l'Esta
tut, com a llei Orgaruca, dóna una prorroga indefinida al 
contengut d'aquest Decret i arnés li dona un contengut de 
rnínims inrebaixables que efectivament pot donar lloc a una 
discussió teorica sobre quina és reaIrnent la naturalesa 
d'aquesta delegació, des del moment que és una competen
cia que l'Estatut és l'única que, a part de l'artiele 39, que 
es una possibilitat, les úniques que reconeix en la seva total 
integritat són aquelles que van ser objecte d'uns decrets de 
delegació de competencies bastant incomplets i insatisfacto
ris, vists ailIadament, pero que després resulten recollits en 
aquesta Disposició Transitoria 9a amb un caracter intemporal. 

Per tant, nosaltres creim que flXaT ara, en aquesta Dis
posició Addicional de la llei que tramitam, una lirnitació de 
termini perque el Consell Insular pugui exercir áquesta com-

petencia que no té al seu Decret, recollit per tant a l'Estatut, 
aquesta limitació de termini és una limitació a les competen
cies que els Consells lnsulars tenen reconegudes, per molt 
que puguem estar absolutament d'acord que seria efica~ per 
I'exercici de les competencies de Disciplina Urbanística que 
els Consells lnsulars, que en alguns casos concrets pateixen 
una greu negligencia en l'exercici d'aquestes competencies, po
guessin estar amb I'esperó d'haver de resoldre els expedients 
en un termini determinat. 

Ara bé, com que hem d'optar entre aquesta eficacia en 
una materia concreta i el que seria encara molt més negatiu, 
que és conculcar un reconeixement exprés que fa l'Estatut 
a unes determinades delegacions als Consells lnsulars, no
saltres no tenim més remei, davant aquesta disjuntiva, que 
optar per mantenir en la seva integritat la disposició esta
tutaria. 

Per altra part, també vull dir que a pesar d'aixo existei
xen formes a disposició del Govern de la Comunitat d'ac
tuació en materia d'incentivar la Disciplina Urbanística, que 
encara que en alguns debats han sortit aquí a col·lació no 
s'han exercit maL Per exemple, la Comissió Provincial d'Ur
banisme, artiele 213 de la L1ei del Sol, té funcions de carac
ter informatiu, gestor, resolutori i de fiscalització, de fisca
lització, «que es dirigiran a orientar, fomentar i inspeccionaer 
els planejaments i les realitzacions de les obres». Hi ha un 
paper important que es pot exercir per animar els Consells 
Insulars indolents o negligents a actuar. La inspecció urba
nística, altres vegades també hem tengut oportunitat de co
mentar aquí com la inspecció urbanística és una funció que 
tenen tots els organs urbanístics, tots, per l'artiele 189 de la 
L1ei del Sol, i que no s'ha delegat en exclusiva a ningú i per 
tant el Govern de la Comunitat Autonoma la mantén en la 
seva integritat i aquesta inspecció urbanística també pot fa
cilitar I'actuació deIs Consells Insulars que no compleixen les 
seves obligacions. 

Nosaltres creim que davant la disjuntiva, insistesc, d'ha
ver d'optar entre una certa agilitació de la disciplina en els 
casos concrets deis Consells que no la practiquen i concul
car elaríssimament, perque cree que les argumentacions que 
aquí s'han donat són, per dir-ho col·loquialment, agafades 
pels pels, cree que realment hem d'optar pel manteniment 
integral del que l'Estatut, amb fortuna o sense fortuna, va 
voler consolidar totalment a la seva Disposició Transitoria 9a. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA
CIO DEL TERRITDRI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. 
No quisiera alargar más este debate ni voy a entrar en 

el fondo de la discusión, que entiendo que ha sido claramente 
y brillantemente llevada acabo por los Portavoces de los dis
tintos Grupos Parlamentarios, pero quisiera dejar alguna cosa 
cIara, porque en definitiva lo que se pretende por parte del 
Grupo AP-PL es el mantenimiento de la redacción primitiva 
del Gobierno. 

No voy a entrar en las disquisiciones teóricas, que creo 
que han sido muy completas, sobre las posibilidades que hay 
de revocación de la delegación o no revocación o asunción 
o reasunción de competencias; quería dejar bien cIaro, a raíz 

e 
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de una intervención del representante del PSM, por qué se 
pretendía la .recuperación en cada caso de la competencia y 
es que se dejaba bien claro en el preámbulo. Naturalmente, 
al desaparecer el párrafo del preámbulo, pierde sentido el pá
rrafo de I.a Disposición Adicional. 

No se pretende recuperar la competencia delegada a los 
ConseUs insulares ni muchísimo menos, pero sí se pretende 
que si éstos no la ejercen en un cierto plazo - el que sea 
y es discutible que sea seis meses o seis años, me da lo 
mismo-, si éstos no la ejercen, en el preámbulo se justifica
ba que como es irrenunciable la competencia administrativa. 
dejar la puerta a que pudiese ejercerla la Comunidad Autó
nOma. De eso se trata y además es un hecho que si nos te
nemos que mover en la línea pragmática de que estábamos 
hablando en el punto anterior de este Orden del Día, hay 
Que reconocer que no funci.ona el tema de las represión de 
las infracciones urbaní ticas, esto creo que es un hecho que 
se ha puesto de manifie'slo en esta Cámara reiteradas veces, 
no run.ciona, y cada vez que ha salido el tema a colación 
he tenido que repetir que las competencias eran de los Con
eJls Insulares y quetal como estaban en estos momentos Las 

cosas, ¡los onsells no la ejercían el Gobierno no podía 
hacer ab olUlamentc nada. 

Naturalmente, los Sres. Diputados votarán lo que crean 
más oportuno, como iempre, y el Gobierno acatará en cual
quier caso plenamente I.a decisión de este Parlamento, pero 
yo lo unico que teng qu decir y 10 digo así, con palabras 
llanas y sencillas, que si 110 S'e acepta esta propuesta del Go
bierno que, repito, no es retirar competencias a los 'Consells 
Insulares, sino que es ejercerlas si no lo hacen éstos, natural
mente volunlariamente, porque si no las ejercen es porque 
no quieren, simplemente esto, cuando en el futuro en el seno 
de esta Cámara se vueLva a hablar de faltas de disciplina ur
banística, por favor DO miren al Gobierno, porque me obli
gará n a levantarme reiteradamente para decir que el Gobier
no no puede actuar porque el Parlamento no lo quiso cuando 
propuso una propuesa. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari SOCIA

LISTA, Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY I LWPIS: 
Sí, gracies, Sr. Presiden!. 
He d'insistir a manifestar que a pesar de compartir els 

objectius sectorials d'aquesta proposta que es vol mantenir, 
jo crec que eL Parlament no pot prendre aquesta decisió avui. 
ReaLment , el ParLament avui concuIcaria la Llei Orgánica de 
1 Estatul d'Alltonomia, per molt que aixo limiti efectivament 
I'actuació del Govern en aquesta materia, perque no val aquí 
la disquisició que aixo és una competencia delegada i com 
a tal és sol mesa, per la Llei de Procediment Adrnioistratiu, 
a qualsevol avocació o recuperació, perque aquesta compe
tencia era delegada al Decret del ConseU General Interinsu
lar, pero una vegada recoUida amb caracter intemporal, que 
nornés una reforma de J'Estatut pol canviar, a l'Estatut 
d'Autonornia ja és una competencia propia, en els seus ter
mes, deIs ConselJs Insulars i a més irrecuperable per als al
tres organs d'autogovern. 

Aixo és abó de dur i per tant no es tracta de donar cul
pes a mngú, perque l'Estatut ho estableix amb aquesta exagera 
ció, si es vol jutjar abó, i per tant jo cree que actuariem d'uoa 
manera clarament atemptatoria a l'Estatut si ho interpretas
sim d'una altra manera dins una lJei del Parlament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat PasSam a la votació del vot particular 

del Grup Parlamentari AP-PL. Deman al Sr. Secretari si vol 
fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Havent transcorregut sis mesos d'en9a de la denúncia 

o iniciació d'ofici d'un expedient sancionador, si no hi ha 
hagut resolució expressa per part del Consell Insular, el Con
sen de Govern recuperara en cada cas l'exercici de la compe
tencia delegada». 

EL SR. PRESIDEN1: 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? Grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, esvolen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

26. Abstencions, 8. Queda ido rebutjat el vot particular del 
Grup Parlarnentari AP-PL que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Disposició Addicional que ve en el 
Dictamen de la Cornissió. 

Sres. i Srs. Diputats que voÚn a favor, es vol en posar 
drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanirnitat. 
A la Disposició Transitoria, Disposicions Finals la i 2a 

i Disposició Derogatoria no s'hi han presentat esmenes ni vots 
particulars. Procedeix, ido, sotmetre-Ies a votació. 

Deman a les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor si 
es volen posar drets. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovades per unanimitat. 
Passam a la votació del vot particular del Grup Parla

mentari AP-PL d'addició a l'Exposició de Motius. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del vot particular, 

es volen posar drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

30. Abstenéions, 4. Queda, ido, rebutjat també el vot parti
cular del Grup Parlamentari AP-PL. 

Procedeix sotmetre a votació l'Exposició de Motius tal 
com ve al Dictamen de la Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la Sessió. Bona mt. 
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